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 مقدمة
 الحمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله.     

أمػػا د ػػد كقػػد  بػػي كػػا ددالػػة اراسػػاا ل لػػس القػػداءات  بػػي أسػػا د للػػدرس كا اػػ  
ؼ نقدأه ثس تجمع عبدي د ػد مػدة وأحضد على ورلقات الدرس أو اللوح الذي سو 

حفظػه اهلل  –ال دا الكبيد كقاؿ لا شيخا الشيخ عبد المالك سػلااف أدػو محمػد 
إف شاء اهلل تج له  اادا كا المسػاقب  لسػافيد مبػه الالبػة و كػذا تكونػي ككػدة  -

تجميػػػع ءػػػداءة آلػػػات القػػػدآف  لتػػػا . وأثبػػػاء تجمي ػػػا للكاػػػاب  بػػػي أسػػػ ؿ شػػػيخا 
 لمصدي على ما لشك  علا ككاف خيد م ين لا كا ذلك .الشيخ محمد نبتاف ا

أس ؿ اهلل عز وج  أف لسػافيد مبػه بػالب ال لػس ولسػت  علػيتس علػس القػداءات إنػه 
 سميع مجي  . 
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 أمجلة على تدتي  الجمع
 
 إذا وقع اػبالؼ يف كلمة فنعود إىل الًتتيب للقراء يف الشاطبية فقد ذكر أوال قالوف مث ورش وىكذا : 
ْؿ نِْ َمَة اللَِّه ِمْن دَػْ ِد َما َجاَءْتُه كَِإفَّ اللََّه َشِدلُد اْلِ َقاِب )وَ   (َٕٔٔمْن لُػَبدّْ

فاػبالؼ ىنا يف )َجاَءْتُو( ففيها توسط اؼبتصل ومث طولو وفيها الفتح وفيها اإلمالة ويوجد عدـ الغنة عند النوف 
 ( فنبدأ أوال بقالوف وىكذا انظره :والياء أو الواو عند خلف عن ضبزة يف )َوَمْن يُػَبدٍّؿْ 

واندرج معو  قالوف على توسط اؼبتصل مث ورش على طوؿ اؼبتصل مث ابن ذكواف أماؿ )َجاَءْتُو( على توسط اؼبتصل
مث خالد  أماؿ )َجاَءْتُو( على طوؿ اؼبتصل مث خلف بال غنة يف )َمْن يُػَبدٍّْؿ( و أماؿ )َجاَءْتُو( على  خلف العاشر 

 ل .طوؿ اؼبتص
 أَلػَُّتا الدَُّسوُؿ دَػلّْْغ َما أُْنِزَؿ ِإلَْيَك ِمْن رَدّْكَ  آلَ 

اػبالؼ ىنا على اؼبد اؼبنفصل فنقدـ أىل القصر مث أىل التوسط مث أىل الطوؿ فمن اندرج مع راوي فال يعاد 
لف يؤتى تالوتو ومن زبلف يؤتى من أبعد خالفا أو من قرأ معو أكثر من غَته فإف اربد مكاف الوقف والتخ

 بالًتتيب كما ذكروا يف الشاطبية . فنقرأىا ىكذا :
 لقالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ورش على طوؿ اؼبنفص

( اػبالؼ ىنا يف كلمة )الكافرين( قرأىا بالفتح بعضهم وقللها ورش وأماؽبا ِٚٙإفَّ اللََّو اَل يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَكاِفرِيَن )
ودوري الكسػػا ف فقػط فتقػػرأ ىكػذا قػػالوف مث ورش قلػل )اْلَكػػاِفرِيَن ( مث البصػري أماؽبػػا وانػدرج معػػو دوري  البصػري

ـَ َخَلَقَها اػبالؼ ىنا يف كلمة اْلنعاـ ففيها التحقيق ْلكثرىم وفيها النقل لورش وفيها السكت  الكسا ف  َواْْلَنْػَعا
لسػػكت  م ملػػس السػػماوات واْلرض مثػػل الػػذي قبلهػػا ػبلػػف فتقػػرأ ىكػػذا : قػػالوف مث ورش بالنقػػل مث خلػػف با

اػبالؼ يف كلمة اْلرض إال أف ضبزة إذا وقف على الساكن اؼبوصوؿ لو النقل والسػكت فنبػدأ كمػا رتػب اْلظبػاء 
 الشاطيب يف "حرز اْلماين" ىكذا قالوف مث ورش بالنقل واندرج وجو النقل غبمزة مع ورش مث خلف بالسكت   
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 سورة الفاتحة
 

 (  ٔ)الفاتحة: ْحَمِن الدَِّحيسِ ِدْسِس اللَِّه الدَّ 
 قالوف 
 ( ٕ)الفاتحة: ُد ِللَِّه َربّْ اْلَ اَلِمينَ اْلَحمْ 

 قالوف . 
إذا وقػػػف عليػػػو )ومػػػا ماتلػػػو أي مفتػػػوح الخػػػر( جػػػاز فيػػػو لكػػػل القػػػراء تالتػػػة أوجػػػو : اإلشػػػباع اعتػػػدادا  العػػػاؼبُت :

 ما يباتلو . بالعارض والتوسط والقصر على ىذا صبيع 
 ( ٖ)الفاتحة: ِن الدَِّحيسِ الدَّْحمَ 

 قالوف . 
وإذا وقفت عليو )وما ماتلو أي مكسور( ففيو تالتة )العاؼبُت( والرـو مع القصر :وىو النطق بثلث اغبركة الرحيِم: 

 الصوت باغبركة حىت يذىب معظمها  وقاؿ بعضهم ىو تضعيف 
 دغاـ اؼبيم باؼبيم )الرحيم ملس( مع ما بعده فاللسوسف إ )الرحيم( وإذا وصلت

 قاؿ يف الشاطبية :  ودونس اإلدغاـ الكبَت وقطبو      أبو عمرو البصري فيو ربفال 
 وما كاف من مثلُت يف كلمتيهما   فال بد من إدغاـ ما كاف أوال                      

لِن( )الفاتحة:  (َٗماِلِك لَػْوـِ الدّْ
 يـو الدين راويو ناصرالدليل من الشاطبية : ومالس  

 الدرة : و)مالس( حز فز  الدليل من
 الطيبة : )مالس( نل ظال روى 

 ] مالس : عاصم والكسا ف ويعقوب وخلف العاشر [ ] ملس : الباقوف[ 
 قالوف قرأ )ملس( بدوف ألف واندرج معو ورش وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر وابن عامر وضبزة  
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 ة ألف بعد اؼبيم ومعو حفص والكسا ف ويعقوب وخلف العاشر  مث قرأ شعبة )مالس( بزياد
 اسم فاعل . وملس : صفة مشبهة أي قاضف يـو الدين   توجيو القراءة : مالس :

 ( ٘)الفاتحة: نَػْ ُبُد َوِإلَّاَؾ َنْسَاِ ينُ ِإلَّاَؾ 
 قالوف . 

( فيجوز فيو سبعة أ نستعُت : وجػو : أربعػة )الػرحيم( واؼبػد والتوسػط إذا وقف عليو أو على ما ماتلو )أي اؼبضمـو
والقصر مع اإلمشاـ : وىو اإلشارة إىل اغبركة من غَت تصويت ، وقاؿ بعضهم أف ذبعل شفتيس على صورهتما إذا 

 نطقت بالضمة 
 (ٙ)الفاتحة: ِدنَا الصَّْداَط اْلُمْسَاِقيسَ ا ْ 
والصاد زاياً أمشَّها     لػدى خلػف ، وامشػم الدليل من الشاطبية:    وعند سراط والصراط ؿ قنبال  حبيث أتى ،  

 الدرة : والصراط فاسجال وبالسُت طبالدليل من ػبالد اْلوؿ  
 الطيبة :  السراط مع   سراط زف خلفا غال كيف وقع  والصاد كالزاي ضفا اْلوؿ قف والثاين وذي الالـ اختلف 

العواـ الظاء خلف عن ضبزة حيث وقع وخالد  ]السراط : قنبل ورويس وبإمشاـ الصاد زايا حبيث تنطق كما ينطق
 يف ىذا اؼبوضع فقط[ ] الصراط : بالصاد اػبالصة : الباقوف[ 

 قالوف قرأ بالصاد )الصراط (  
 مث قنبل قرأ )الصراط بالسُت  السراط ( واندرج معو رويس 

ع معرفػا أو منكػرا وػبػالد مث خلف قرأ بإمشاـ الصاد زايا حبيث تنطق كما ينطق العواـ الظاء وىف ػبلف حيث وقػ
 يف ىذا اؼبوضع فقط اندرج مع خلف 

توجيػػو القػػراءة : قػػريء بالسػػُت علػػى اْلصػػل ْلنػػو مشػػتق مػػن الصػػراط وىػػو البلػػع وىػػف لغػػة عامػػة العػػرب ، وقػػريء 
 بالصاد وىف لغة قريش وقريء كذلس باإلمشاـ زايا وذلس للمؤاخاة بُت السُت والطاء  

 (ٚ)الفاتحة: ِب َعَلْيِتْس َوال الضَّالّْينَ َعَلْيِتْس َغْيِد اْلَمْغُضو  ِصَداَط الَِّذلَن أَنْػَ ْميَ 
 الدليل )صلة اؼبيم (من الشاطبية : وصل ضم ميم اعبمع قبل ؿبرؾ    دراكا وقالوف بتخَته جال 
 الدليل من الشاطبية : عليهم إليهم ضبزة ولديهمو ... صبيعا بضم اؽباء وقفا وموصال  

 ليهم إليهم    لديهم فىت والضم يف اؽباء حلال الدرة : واكسر ع
 الطيبة  باب سورة أـ القرآف : عليهم إليهم لديهم   بضم كسر اؽباء ظيب َفِهم  
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]السػراط : قنبػػل ورويػػس وبإمشػػاـ الصػاد زايػػا خلػػف عػػن ضبػػزة [ ] الصػراط : البػػاقوف[ ]علػػيُهم : ضبػػزة ويعقػػوب[] 
 عليِهم : الباقوف[ 

 بالصاد واندرج معو ورش و أبو عمرو و ابن عامر وعاصم والكسا ف وخلف العاشر   قالوف قرأ )الصراط (
 مث لقالوف على الصلة واندرج معو البزي وأبو جعفر  

 مث خالد قرأ )عليُهم( بضم اؽباء وبالصاد يف )صراط( واندرج معو روح 
 مث قنبل قرأ )سراط( مع الصلة يف )عليهم( 

 اء يف )عليُهم(  مث رويس قرأ )سراط ( مع ضم اؽب
 مث خلف قرأ بإمشاـ )صراط( وضم اؽباء يف )عليُهم( .  

توجيػػو القػػراءة : قػػريء بالضػػم وىػػف لغػػة قػػريش واغبجػػازيُت وقػػريء بكسػػرىا تبعػػا لليػػاء أو للكسػػرة قبلهػػا وىػػف لغػػة 
: زبفيفػػا  اختلػػف يف صػػلة مػػيم اعبمػػع بػػواو وإسػػكاإا بالصػػلة : إيثػػارا للمػػد . وبسػػكوإاو قػػيس وسبػػيم وبػػٍت سػػعد 

 وكالنبا لغة فصيحة      صل وأصبع على إسكاإا وقفا ْلنو اْل
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 سورة البقدة
 

 (ٔ)الس( )البقدة:
 الدليل من الدرة : حروؼ التهجف افصل بسكت كحا ألف أال الدليل من الطيبة يف ىجا الفواتح كطو تقف  

 قالوف بدوف سكت  
 قصَتة( الـ )سكتة ( ميم )سكتو(  بالسكت على كل حرؼ ألف )سكتة مث قرأ أبو جعفر

توجيػػو : قػػرأ أبػػو جعفػػر بالسػػكت لبيػػاف أف ىػػذه ليسػػػت للمعػػاين بػػل ىػػف مفصػػولة معػػٌت واتصػػلت رظبػػا فقػػػط . 
 والباقوف : بًتؾ السكت نظرا التصاؽبا رظبا  

 َذِلَك اْلِكَااُب ال رَْلَ  ِكيِه  
 قالوف واندرج معو الباقوف 

 ( ٕ)البقدة:ُ دًى ِلْلُماَِّقينَ 
 قالوف واندرج معو الباقوف 

 ( ٖمع اؼبدود ) دبا قبلو )فيو ّىدى( أدغم اؽباء باؽباء السوسفوإذا وصلت  -
 (ٕدًى ِلْلُماَِّقيَن()البقدة:َك اْلِكَااُب ال رَْلَ  ِكيِه  ّ َذلِ 
 الدليل من الطيبة : صل ىا الضمَت عن سكوف قبل ما حرؾ )د(ف  

يػػاء لفظيػػة علػػى اْلصػػل يف )فيػػو(  مث السوسػػف باإلدغػػاـ الكبػػَت بػػُت )فيػػو ىػػدى( قػػالوف  مث ابػػن كثػػَت بصػػلة اؽبػػاء ب
إدغػػاـ اؽبػػاء باؽبػػاء وفيػػو تالتػػة أوجػػو باؼبػػد سػػت حركػػات وأربػػع وحػػركتُت . ىػػدى : وقفػػا أماؽبػػا : ضبػػزة والكسػػا ف 

ة وقرأ غَته بًتؾ الصلة وخلف العاشر وقللها ورش خبلفو والباقوف بالفتح توجيو : قرأ ابن كثَت بإشباع اؽباء للمبالغ
 زبفيفا .

 (ٖلُػْبِفُقوَف )البقدة:ْس الَِّذلَن لُػْؤِمُبوَف دِاْلَغْيِ  َولُِقيُموَف الصَّالَة َوِممَّا َرَزءْػَبا ُ  
 الدليل من الشاطبية : وغلظ ورش فتح الـ لصادىا    الطاء والظاء قبل تنزال 
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 ة    فورش يُريها حرؼ مد مبدال الدليل من الشاطبية  : إذا سكنت فاء من الفعل نبز  
 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة يف ميم اعبمع يف )رزقناىم( واندرج معو ابن كثَت  

 مث ورش يبدؿ اؽبمزة واوا ْلإا فاء الفعل يف )يومنوف( وتغليظ االـ يف )الصالة(  
 )يومنوف( بدوف تفخيم الالـ أبدؿ اؽبمزة واوا مث السوسف 

 )يومنوف( مع الصلة دبيم اعبمع . أبدؿ اؽبمزة واوا جعفر مث أبو 
 (ٗلُوِءُبوَف)البقدة: سْ َوالَِّذلَن لُػْؤِمُبوَف ِدَمآ أُْنِزَؿ ِإلَْيَك َوَمآ أُْنِزَؿ ِمْن ءَػْبِلَك َودِاْْلِخَدِة  ُ 

 الشاطبية : إذا ألف أو ياؤىا .. فإف يفصل فالقصر  
 أال حز وبعد اؽبمز واللُت أصال  درة : ومدىم وسط وما انفصل اقصرفال 

قػػالوف بسػػكوف مػػيم اعبمػػع وانػػدرج معػػو دوري البصػػري  مث قػػالوف بصػػلة مػػيم اعبمػػع علػػى قصػػر اؼبنفصػػل حركتػػاف 
واندرج معو ابن كثَت  مث لقالوف بتوسط اؼبنفصػل )أربػع حركػات( وبسػكوف اؼبػيم وانػدرج معػو دوري البصػري وابػن 

مػػيم اعبمػػع  مث ضبػػزة بطػػوؿ اؼبنفصػػل )سػػت حركػػات( وبالسػػكت علػػى  عػػامر وعاصػػم والكسػػا ف مث قػػالوف بصػػلة
السػػاكن اؼبوصػػوؿ )وبػػاْلخرة(  مث ػبػػالد بطػػوؿ اؼبنفصػػل والتحقيػػق )بػػالخرة (  مث ورش بإبػػداؿ نبػػزة  )اؼبومنػػوف( 
على طوؿ اؼبنفصل وتالتة أوجو الخرة قصر وتوسط وطوؿ البدؿ مع ترقيق الراء  مث السوسف )يومنوف( مع قصر 

 )يومنوف( مع الصلة يف ميم اعبمع .أبدؿ اؽبمزة واوا ؼبنفصل مث أبو جعفر ا
 (َ٘وُأولَِئَك ُ ُس اْلُمْفِلُحوَف ) سْ ُأولَِئَك َعَلى ُ ًدى ِمْن رَدّْتِ  
 قالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع مث قالوف على الصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر   

  )أولكس( واندرج معو ضبزة    مث ورش بطوؿ مد اؼبتصل يف
ـْ َلْس تُػْبِذْر ُ  سْ أَأَْنَذْرتَػتُ  سْ ِإفَّ الَِّذلَن َ َفُدوا َسَواٌء َعَلْيتِ   (ٙاَل لُػْؤِمُبوَف ) سْ َأ

 : وتسهيل أخرى نبزتُت بكلمة  ... ظبا وبذات الفتح خلف لتجمال ٖٛٔالشاطبية دليل التسهيل رقم  
 ومدؾ قبل الفتح والكسر حجة ُّا لذ  :  ٜٙٔالشاطبية دليل اإلدخاؿ رقم 
: وقل ألفا عن أىل مصر تبػدلت لػورش الػدرة : لثانيهمػا حقػق ، يبػُت وسػهلن     ٗٛٔالشاطبية دليل اإلبداؿ رقم 

 دبد أتى والقصر يف الباب حلال 
 ]عليُهم : ضبزة ويعقوب[ ] عليِهم : الباقوف[ 
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خػاؿ ألػف بينهمػا وانػدرج معػو الػدوري وىشػاـ بوجػو التسػهيل قالوف على توسط اؼبتصل بتسهيل اؽبمزة الثانية وإد
مع اإلدخاؿ  مث السوسف علػى توسػط اؼبتصػل بالتسػهيل مػع اإلدخػاؿ وقػرأ بإبػداؿ اؽبمػزة يف )يومنػوف(  مث ىشػاـ 
علػػى توسػػط اؼبتصػػل بػػالتحقيق مػػع اإلدخػػاؿ  مث ابػػن ذكػػواف بتحقيػػق اؽبمػػزتُت بػػدوف إدخػػاؿ وانػػدرج معػػو عاصػػم 

العاشػػػر  مث قػػالوف علػػػى توسػػط اؼبتصػػػل بالصػػلة والتسػػهيل مػػػع اإلدخػػاؿ   مث أبػػػو جعفػػر علػػػى  والكسػػا ف وخلػػف
اؽبمػزة يف )يومنػوف( مث ابػن كثػَت بالصػلة  إبػداؿتوسط اؼبتصل بالتسهيل مع اإلدخػاؿ والصػلة يف مػيم اعبماعػة ولػو 

مث رويػػس علػػى توسػػط   وتسػػهيل الثانيػػة  مث قػػالوف علػػى توسػػط اؼبتصػػل بالتسػػهيل واإلدخػػاؿ وعلػػى توسػػط الصػػلة 
اؼبتصل بتسهيل الثانية وضم اؽباء يف )عليُهم( بدوف صػلة مث روح قػرأ بضػم اؽبػاء يف )علػيُهم( وربقيػق اؽبمػزتُت  مث 
ـْ(  ورش علػػى طػػوؿ مػػد اؼبتصػػل )َسػػَواٌء (وتسػػهيل اؽبمػػزة الثانيػػة وطػػوؿ صػػلة اؼبػػيم قبػػل اْللػػف )َعلَػػْيِهْم أَأَنْػػَذْرتَػُهْم َأ

 يومنوف( مث ورش إبداؿ اؽبمزة الثانية ألفا مع اؼبد اؼبشبع  وأبدؿ اؽبمزة يف )
 مث ضبزة على طوؿ مد اؼبتصل وضم ىاء )عليُهم( وربقيق اؽبمزتُت ووقف بإبداؿ اؽبمزة يف )يومنوف( 

ـْ(    مث خلف على السكت يف الساكن اؼبفصوؿ يف موضعُت )َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرتَػُهْم َأ
 َوَعَلى َسْمِ ِتسْ  سْ وِدتِ َخَاَس اللَُّه َعَلى ءُػلُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  قالوف مث قالوف بالصلة  
 ِغَشاَوٌة  سْ أَْدَصارِ ِ  ~َوَعَلى

مث أبػو عمػرو أمػاؿ )أَْبَصػارِِىْم(  مث وانػدرج معػو ابػن كثػَت وأبػو جعفػر   قالوف على قصػر اؼبنفصػل مث قػالوف بالصػلة
ارث عن الكسا ف  وقف على )ِغَشاَوٌة( باإلمالة بال خلف  مث قالوف على قالوف على توسط اؼبنفصل  مث أبو اغب

التوسػػػػػط باؼبنفصػػػػػل  وبالصػػػػػلة مث دوري أس عمػػػػػرو علػػػػػى التوسػػػػػط وإمالػػػػػة )أَْبَصػػػػػارِِىْم( مث دوري الكسػػػػػا ف أمػػػػػاؿ 
 )أبصارىم( ووقف على )غشاوة( باإلمالة  

  على طوؿ اؼبنفصل والفتح يف )أبصارىم(  مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وتقليل )أَْبَصارِِىْم( مث ضبزة 
  (َٚعَذاٌب َعِظيٌس ) سْ َوَلتُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  قالوف مث قالوف بالصلة  
  (ِٛدُمْؤِمِبيَن ) سْ َوِمَن البَّاِس َمْن لَػُقوُؿ َآَمبَّا دِاللَِّه َودِاْليَػْوـِ اْْلَِخِد َوَما  ُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 سف قرأ )دبومنُت( واندرج معو خالد بوجو التحقيق  مث السو 

 مث قالوف بالصلة ومعو ابن كثَت 
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 مث أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اؽبمزة )دبومنُت( 
 مث ورش على قصر البدؿ )آمنا(و)الخر( مع النقل يف الثاين وأبدؿ نبزة )دبومنُت( 

 ُت( مث خالد على السكت يف )اْلَِخِر( وأبدؿ اؽبمزة وقفا )دبومن
مث ورش على توسط البدؿ )َآَمنَّا( مث ورش على الطوؿ يف )َآَمنَّا( مث خلف بال غنة يف )َمْن يَػُقوُؿ( وعلى السكت 

 يف الساكن اؼبوصوؿ )اْلَِخِر( ووقف بإبداؿ اؽبمزة يف )دبومنُت( 
 مث دوري أس عمرو أماؿ )النَّاِس(
 (َٜوَما َلْشُ ُدوَف ) سْ َلْخَدُعوَف ِإالَّ أَنْػُفَستُ  ُلَخاِاُعوَف اللََّه َوالَِّذلَن َآَمُبوا َوَما

كػػا والغػػَت كػػاغبرؼ أوال     )قػػرأ : )َوَمػػا ذ : )َوَمػػا ىَبْػػَدُعوَف( الفػػتح مػػن قبػػل سػػاكن    وبعػػد  ٘ٗٗالشػػاطبية رقػػم 
 ىَبَْدُعوَف( الكوفيوف وابن عامر(

 جاحعلم االدرة : )ىبدعوف( 
 ى         و تالطيبة : وما ىبادعوف ىبدعونا كنػز 

 ]وما ىبادعوف : نافع وابن كثَت وأبو عمرو [ ]والباقوف : وما ىبدعوف[
 قالوف قرأ )وما ىبادعوف إال( على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو 

 مث قالوف على الصلة  واندرج معو ابن كثَت 
  مث قالوف على التوسط باؼبنفصل واندرج معو الدوري مث قالوف على التوسط والصلة

 مث ورش على مد اؼبنفصل وعلى قصر البدؿ )َآَمُنوا( وقرأ )وما ىبادعوف إال(  
( واندرج معو ابن ذكواف وعاصم والكسا ف وخلف العاشر   مث ىشاـ على التوسط و قرأ )َوَما ىَبَْدُعوَف ِإالَّ

  )  مث ضبزة على طوؿ مد اؼبنفصل وقرأ )َوَما ىَبَْدُعوَف ِإالَّ
(  مث أبو جعفر على قصر  اؼبنفصل وصلة ميم اعبمع وقرأ )َوَما ىَبَْدُعوَف ِإالَّ

 )  مث يعقوب على قصر اؼبنفصل وبدوف الصلة وقرأ )َوَما ىَبَْدُعوَف ِإالَّ
مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وقػرأ )ومػا ىبػادعوف إال( و توسػط البػدؿ يف )َآَمنُػوا( مث ورش الطػوؿ يف البػدؿ )َآَمنُػوا( 

 مع طوؿ اؼبنفصل 
لقػػراءة : قػػريء بفػػتح اليػػاء وسػػكوف اػبػػاء وفػػتح الػػداؿ مضػػارع خػػدع علػػى أف اؼبفاعلػػة مػػن جانػػب واحػػد توجيػػو ا

 واػبداع كاف منهم خاصة .ومعٌت ىبادعوف ام : أي أولياء ام وأنبياء ام وقيل ىبادعوف ؼبناسبة أوؿ الية .
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 َمَدٌض كَػَزاَاُ ُس اللَُّه َمَدًضا  سْ ِكا ءُػُلوِدتِ 
اؼبػػيم مث ابػػن ذكػػواف أمػػاؿ )فَػػػزَاَدُىُم( وانػػدرج معػػو ضبػػزة مث قػػالوف بالصػػلة وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػَت وأس قػػالوف بسػػكوف 

 جعفر 
 ( َٓٔعَذاٌب أَلِيٌس ِدَما َ انُوا َلْكِذدُوَف ) سْ َوَلتُ 

 )يكذبوف( وياؤه   بفتح وللباقُت ضم وتقال           كوؼالشاطبية يف البقرة : وخفف  
بُوف : الباقوف بالتشديد[ كوفيوف بالتخفيف [] َيْكِذبُوَف : ال  ] ُيَكذٍّ

 الطيبة : اضمم اشدد يكذبونا )ظبا(
بوف( واندرج معو أبو عمرو وابن عامر ويعقوب   قالوف قرأ بتشديد الذاؿ )ُيكذٍّ

 مث شعبة قرأ بالتخفيف وفتح الياء )َيْكِذبُوَف( واندرج معو حفص والكسا ف وضبزة وخلف العاشر 
لنقل )َعَذاٌب أَلِيٌم( والتشديد والضم يف الياء يف )ُيَكّذبوف( مث خلػف بالسػكت علػى السػاكن اؼبفصػوؿ مث ورش با

 )َعَذاٌب أَلِيٌم( والتخفيف يف )يكذبوف( 
بوف( واندرج معو ابن كثَت  وأبو جعفر   مث قالوف بالصلة يف )ؽبم( وضم الياء والتشديد يف )ُيكذٍّ

مػن كػذب الػالـز وىػو مػن الكػذب الػذي اتصػفوا بػو وبالتشػديد : مػذارع كػّذب توجيو : قرأ الكوفيوف بالتخفيف 
 اؼبتعدي بالتضعيف من التكذيب م ورسولو .. والتكذيب أعم من الكذب 

 (ٔٔاَل تُػْفِسُدوا ِكا اأْلَْرِض ءَاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَف )ْس َوِإَذا ِءيَ  َلتُ 
 ْكُماللِتَ جاٌؿ ر شمها      لدى كسرىا ضما الشاطبية : و)قيل( و)غيض( مث )جفء( ي

 نبالأاويو ر اف كما رسا       و)سفء( و )سيكت(  كو)حيال( بإمشاـ و)سيق(  
 ال بقيل وما معوطالدرة : وامشما 

 ـزلنا غجا ر الطيبة : وقيل غيض جف اشم يف كسرىا الضم 
 []قيل : باإلمشاـ : ىشاـ والكسا ف ورويس [ ]قيل بكسرة خالصة الباقوف

 قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف اؼبيم 
 مث قالوف على التوسط واندرج معو دوري البصري وابن ذكواف وعاصم وخلف العاشر 

 مث خالد على التحقيق يف )اْلرض( وطوؿ اؼبنفصل 
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل و بالنقل يف )اْلرض( مث خلف بالسكت على )اْلرض( واندرج معو خالد 
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 على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالوف بالصلة وتوسط اؼبنفصل  مث قالوف بالصلة
( أوجػو اؼبػد والتوسػط والقصػر يف حػرؼ اؼبػد ٖمث السوسف أدغم الالـ بالالـ )ِقيَل ؽَبُْم( على قصػر اؼبنفصػل ولػو )

 يف )قيل( 
 اـ وقصر اؼبنفصل .مث ىشاـ أشم )قيل( وتوسط اؼبنفصل واندرج معو الكسا ف مث رويس باإلمش

توجيو : اختلف يف الفعل الثالتف الذي قلبت عينو ألفا كبو )قاغبُت يبٌت للمفعولفاْلكثروف على كسر أولو )ِقيَل( 
 وقرأ ىشلم والكسا ف ورويس بإمشاـ الكسرة الضم مزجا بُت اغبركتُت 

 ( ُٕٔ ُس اْلُمْفِسُدوَف َوَلِكْن اَل َلْشُ ُدوَف ) سْ ِإنػَّتُ  َأَْل 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل ق

 مث قالوف على التوسط واندرج معو دوري البصري وابن عامر وعاصم والكسا ف وخلف العاشر 
 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
 َآَمَن السَُّفَتاءُ  آأَنُػْؤِمُن َ مَ  آَآَمَن البَّاُس ءَاُلو  آَآِمُبوا َ مَ  سْ َوِإَذا ِءيَ  َلتُ 

 ْكُماللِتَ جاٌؿ ر الشاطبية : و)قيل( و)غيض( مث )جفء( يشمها      لدى كسرىا ضما 
 نبالأاويو ر اف كما رسا       و)سفء( و )سيكت(  كو)حيال( بإمشاـ و)سيق(  

  ظباهما الشاطبية : وتسهيل اْلخرى يف اختالف
 عف وال يالدرة : وحققهما كاالختالؼ 

 : ويبدلو مهما تطرؼ مثلو      ويقصر أو يبضف على اؼبد أطوال ٜٖٕالشاطبية دليل اإلبداؿ 
 الشاطبية دليل اؼبد والقصر : وإف حرؼ مد قبل نبز مغَت    هبز قصره واؼبد ما زاؿ أعدال

والوايف  ٕٓياسا على العارض للسكوف انظر البدور الزاىرة ص ودليل التوسط : صرح العلماء جبواز التوسط فيو ق
  ٘ٔٔللقاضف ص 

 الشاطبية :دليل الرـو على اؼبد والقصر : وما قبلو التحريس أو ألف ؿبركا     طرفا فالبعض بالرـو سهال 
 قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو دوري البصري وروح 

 واندرج معو دوري البصري وابن ذكواف وعاصم وخلف العاشر مث قالوف على التوسط 
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( أوجػػو ابػػدؽبا ألفػػا علػػى القصػػر والتوسػػط والطػػوؿ و لػػو ٘مث خلػػف علػػى مػػد اؼبنفصػػل ولػػو وقفػػا علػػى السػػفهاء )
 التسهيل على اؼبد والقصر مع الرـو 

زة من )أنومن( مث قالوف بالصلة مث قالوف بالصلة على القصر واندرج معو ابن كثَت مث أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اؽبم
 على التوسط بالصلة والتوسط باؼبنفصل 

 ( أوجو البدؿ يف )َآِمُنوا(و)َآَمَن( معا ٖمن )أنومن( و)واوا اؽبمزة  أبدؿمث ورش على طوؿ الصلة و 
 ( أوجو الوقف على )السفهاء( ٘مث خلف بالسكت )ؽبْم آمنوا( و)

( أوجػػو اؼبػػد والتوسػػط والطػػوؿ يف اليػػاء وحػػذؼ اؽبمػػزة مػػن ْٖم( ولػػو فيػػو )مث السوسػػف أدغػػم الػػالـ بػػالالـ )ِقيػػَل ؽَبُػػ
 )أنومن( 

( أوجػػو   ٘مث ىشػػاـ علػػى توسػػط اؼبنفصػػل وباإلمشػػاـ يف )قيػػل( كسػػر القػػاؼ ضػػما ووقػػف علػػى )الس ػػَفَهاُء( ب)
اإلمشاـ وليس لو أبدؽبا ألفا على القصر والتوسط والطوؿ وبالتسهيل على التوسط والقصر مع الرـو  مث الكسا ف ب

 شفء يف )السفهاء( وعلى توسط اؼبنفصل مث رويس باإلمشاـ يف )قيل( وعلى قصر اؼبنفصل .
]وإذا وصلت )السفهاء أال( دبا بعدىا أبػدؿ اؽبمػزة الثانيػة واوا مفتوحػة : نػافع وأبػو عمػرو وابػن كثػَت وأبػو جعفػر  

 ورويس [ 
 (ٖٔلَػْ َلُموَف ) ُ ُس السَُّفَتاُء َوَلِكْن اَل  سْ ِإنػَّتُ  َأَْل 

 قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف اؼبيم وتوسط اؼبتصل واندرج معو البصري ويعقوب 
 مث قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 

مث قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري البصػري وابػن عػامر وعاصػم والكسػا ف وخلػف العاشػر مث قػالوف 
 على التوسط بالصلة 

 رش واندرج معو ضبزة .مث و 
 (ِٗٔإنََّما َنْحُن ُمْساَػْتزُِئوَف )ْس ِإنَّا َمَ كُ  آءَاُلو  سْ َآَمبَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإَلى َشَياِبيِبتِ  آَوِإَذا َلُقوا الَِّذلَن َآَمُبوا ءَاُلو 

 : تسهيلها علىمذىب سيبويو : ويف غَت ىذا بُت بُت ٕٕٗالشاطبية 
 ؽبمزة ياء : واْلخفش بعد الكسر ذا الضم أبدال : إبداؿ ا ٕ٘ٗالشاطبية رقم 

 : حذؼ اؽبمزة مع ضم الزاي : ومستهزءوف اغبذؼ فيو وكبوه وضم  ٕٚٗالشاطبية 
 الأالدرة : ووبذؼ )مستهزءوف( والباب مع تطوا   يطوا متكا خاطكُت متكفء 
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 واندرج معو ابن كثَت  قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف بالصلة
 بالصلة ووقف على مستهزءوف بإبداؿ اؽبمزة واوا وضم الزاي أي )مستهُزوف( مث أبو جعفر 

مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف على التوسط بالصلة )الشاطبية : وما بعد ميم اعبمع نبزة قطػع لػو الصػلة 
َا(   على التوسط( كبو )َمَعُكْم ِإمبَّ

ا( و)َآَمنَّا( وتالتة أوجو العارض يف )ُمْسػتَػْهزُِ وَف( )أي اؼبػد مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وعلى قصر البدؿ يف )َآَمُنو 
َػا( أي : )القصػر يف البػدؿ مػع )ٕأو ٗأو ٙ ( ٖيف مستهزءوف( والنقل يف )َخلَػْوا ِإىَل( وطػوؿ الصػلة يف )َمَعُكػْم ِإمبَّ

 العارض (
َػػػا( ولػػػو تالتػػػة أوجػػػو يف )مسػػػتهزءوف( التسػػػهيل علػػػى مػػػذىب  مث خلػػػف علػػػى التحقيػػػق يف )َخلَػػػْوا ِإىَل(و )َمَعُكػػػْم ِإمبَّ

سيبويو قاؿ الشاطيب : )يف غَت ىذا بُت بُت ( الثاين : اإلبداؿ ياء ؿبضة قاؿ الشاطيب )مستهزيوف(: ) واْلخفش 
بعػػد الكسػػر ذا الضػػم أبػػدال( الثالػػث : حػػذؼ اؽبمػػزة مػػع ضػػم الػػزاي )مسػػتهزوف( قػػاؿ الشػػاطيب : ) ومسػػتهزءوف 

 اغبذؼ فيو وكبوه( 
َا( مع ) مث خلف على  ( أوجو )يستهزءوف( ٖالسكت يف الساكن اؼبفصوؿ )َخَلْوا ِإىَل(و)َمَعُكْم ِإمبَّ

 مث ورش على توسط البدؿ ويف العارض )مستهزءوف( التوسط والطوؿ 
 مث ورش على طوؿ البدؿ وعليو الطوؿ يف العارض)مستهزءوف( 
 ه القاعدة اإلماـ اؼبتويل :اإلشباع يف البدؿ اؼبوصوؿ واؼبوقوؼ عليو معا وقد أشار إىل ىذ

 كمستتهزءوف امدده فوسطو فاقصرف     لدى الوقف إف قصرت يف بدؿ وال  
 تقصره  إف وسطت  وامددىا  معا          ورومس مثل الوصل فادر لتأصال

 (٘ٔلَػْ َمُتوَف )ْس ِكا بُْغَيانِتِ ْس َولَُمدُّ ُ ْس اللَُّه َلْساَػْتِزُئ ِدتِ 
 اإم طغياإم ويسارعوف    آذاننا عنو اعبواري سبثال : وآذ ٕٖٛ-ٕٖٚالشاطبية 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث دوري الكسا ف أماؿ )طُْغَياِإِْم( 
 مث قالوف لو بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 

 (ٙٔوا ُمْتَاِدلَن )َوَما َ انُ ْس ُأولَِئَك الَِّذلَن اْشاَػَدُوا الضَّاَلَلَة دِاْلُتَدى َكَما رَِدَحْي ِتَجارَتُػتُ 
قالوف على توسط اؼبتصل وسكوف اؼبيم واندرج معو البصري وابن عامر وعاصم مث قالوف بالصلة واندرج معػو ابػن  

 كثَت وأبو جعفر  الكسا ف أماؿ )باؽبدى( واندرج معو خلف العاشر 
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زة بإمالتهػػػا  )رحبػػػت مث ورش علػػػى طػػػوؿ اؼبػػػد اؼبتصػػػل )أولكػػػس( علػػػى فػػػتح )باؽبػػػدى( مث ورش علػػػى التقليػػػل مث ضبػػػ
 ذبارهتم( أدغمها صبيع القراء

ِكػا ُُُلَمػاٍت اَل لُػْبِصػُدوَف ْس َوتَػػدََ تُ ْس َءْت َما َحْوَلُه َذَ ػَ  اللَّػُه دِبُػورِ ِ آَأضَ  آَ َمَجِ  الَِّذي اْساَػْوَءَد نَارًا كَػَلمَّ ْس  َمجَػُلتُ 
(ٔٚ) 

 اندرج معو البصري ويعقوب قالوف على توسط مد اؼبتصل وقصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع و 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري البصري وابن عامر وعاصم والكسا ف وخلف العاشر 

 مث ورش على طوؿ مد اؼبتصل وطوؿ اؼبنفصل وترقيق راء )يُػْبِصُروَف( 
 مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وتفخيم الراء يف )يُػْبِصُروَف( 

 مع على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالوف بالصلة يف ميم اعب
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل والصلة . 

 (ٛٔاَل لَػْدِجُ وَف ) سْ ُصسّّ ُدْكٌس ُعْمٌا كَػتُ 
 قالوف مث قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 

 ِمَن الصََّواِعِق َحَذَر اْلَمْوتِ ْس َآَذانِتِ  ~ِكا سْ َ ُلوَف َأَصاِدَ تُ ِء ِكيِه ُُُلَماٌت َوَرْعٌد َودَػْدٌؽ َلجْ آَأْو َ َصيٍّْ  ِمَن السَّمَ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث دوري الكسا ف على توسط اؼبنفصل وأماؿ )َآَذاِإِْم ( 
 واندرج معو أبو جعفر مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل

 صلة على توسط اؼبنفصل مث ابن كثَت على الصلة دبيم اعبمع وصلة اؽباء يف )فيو( مث قالوف بال
مث ورش على طوؿ اؼبد اؼبتصل واؼبنفصل وتالتة أوجو البدؿ : على قصر البدؿ يف )َآَذاِإِْم( ويندرج معو خػالد مث 

 ورش على توسط البدؿ مث طولو 
 وين مع الواو والياءمث خلف على طوؿ اؼبتصل واؼبنفصل وبال غنة يف التن

 (َٜٔواللَُّه ُمِحيٌط دِاْلَكاِكدِلَن )
قػػالوف فػػتح )بالكػػافرين (مث ورش قلػػل )بِاْلَكػػاِفرِيَن( مث البصػػري أس عمػػرو أمػػاؿ )بِاْلَكػػاِفرِيَن( ومعػػو دوري الكسػػا ف 

 ورويس 
 َلَكاُا اْلبَػْدُؽ َلْخَاُف أَْدَصاَرُ سْ 
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 قالوف 
َُْلَس َعَلْيتِ  آِكيِه َوِإذَ  َمَشْواْس َء َلتُ آَأضَ  آُ لَّمَ   ءَاُموا ْس َأ

 قالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل مث يعقوب ضم اؽباء يف )عليُهم( 
 واندرج معو أبو جعفر مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل

 مث ابن كثَت بالصلة دبيم اعبمع والصلة يف اؽباء يف )فيو(  
 لصلة على التوسط مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف با

مث ورش على طوؿ اؼبتصل واؼبنفصل وتغلػيظ الـ )أظلػم( مث خلػف بطػوؿ اؼبنفصػل واؼبتصػل وعػدـ التغلػيظ بػالالـ 
 وضم ىاء )عليُهم( واندرج معو خالد

 َوأَْدَصارِِ سْ  سْ َء اللَُّه َلَذَ َ  ِدَسْمِ تِ آَوَلْو شَ 
 قالوف على توسط مد اؼبتصل واندرج معو رويس بوجو 

 دوري أماؿ )َوأَْبَصارِِىْم( واندرج معو دوري كسا ف مث 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 مث السوسف أماؿ )َوأَْبَصارِِىْم( وأدغم الباء بالباء )َلَذَىَب ِبَسْمِعِهْم( 
 مث لرويس خبلفو أدغم الباء بالباء )َلَذَىَب ِبَسْمِعِهْم( بدوف إمالة 

 ؿ اؼبتصل )َشاَء( وتقليل )َوأَْبَصارِِىْم( مث ورش على طو 
مث ابن ذكواف أماؿ )شاء( على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشػر مث خلػف علػى طػوؿ اؼبػد اؼبتصػل وأمػاؿ 

 )شاء( وال إمالة يف )وأبصارىم( ووقف على )َوأَْبَصارِِىْم( بالتحقيق مث لو التسهيل .
 (ٕٓلٌد )ِإفَّ اللََّه َعَلى ُ  ّْ َشْاٍء َءدِ 

قالوف اندرج خالد بوجو التحقيػق مث ورش قػرأ بتوسػط اللػُت )شػفء( وطولػو مث خلػف قػرأ بالسػكت علػى )شػفء( 
 واندرج معو خالد بوجو السكت 

 (ٕٔتَػاػَُّقوَف ) سْ َلَ لَّكُ  سْ َوالَِّذلَن ِمْن ءَػْبِلكُ  سْ أَلػَُّتا البَّاُس اْعُبُدوا رَدَُّكُس الَِّذي َخَلَقكُ  آلَ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرى قصر اؼبنفصل مث قالوف بصلة ميم اعبمع قالوف عل

 مث السوسف باإلدغاـ الكامل يف )َخَلك ْم( 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 
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 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
 ِء َماًء كََ ْخَدَج ِدِه ِمَن الجََّمَداِت ِرْزءًا َلُكسْ آأَنْػَزَؿ ِمَن السَّمَ َء دَِباًء وَ آالَِّذي َجَ َ  َلُكُس اأْلَْرَض ِكَداًشا َوالسَّمَ 

 خالد على طوؿ مد اؼبتصل على التحقيق يف )اْْلَْرَض(  ثسقالوف على توسط اؼبتصل 
 ورش على النقل يف )اْْلَْرَض( وترقيق الراء يف ) ِفرَاًشا( وطوؿ اؼبتصل  ثس
 خالد بالسكت والغنة  ثسوصوؿ )اْْلَْرَض( وبال غنة يف موضعُت خلف بالسكت على الساكن اؼب ثس
 السوسف أدغم الالـ بالالـ يف )َجَعَل َلُكُم( وتوسط اؼبد اؼبتصل  ثس

 (ٕٕتَػْ َلُموَف ) سْ َكاَل َتْجَ ُلوا ِللَِّه أَْنَداًاا َوأَنْػاُ 
 رواندرج معو ابن كثَت وأبو جعفقالوف بالصلة  ثسقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 خلف بال غنة يف )أَْنَداًدا َوأَنْػُتْم( ثس
ػػا نَػزَّْلبَػػا َعلَػػى َعْبػػِدنَا كَػػ سْ َوِإْف ُ ْبػػاُ   سْ ِمػػْن ُاوِف اللَّػػِه ِإْف ُ ْبػػاُ  سْ ءَ ُ آُتوا ِدُسػػورٍَة ِمػػْن ِمْجِلػػِه َواْاُعػػوا ُشػػَتدَ  ْ ِكػػا رَلْػػٍ  ِممَّ

 (َٖٕصاِاِءيَن )
 طوؿ مد اؼبتصل )ُشَهَداءَُكْم(  خلف على ثسقالوف بسكوف ميم اعبمع وتوسط اؼبتصل 

 ورش على طوؿ مد اؼبتصل )ُشَهَداءَُكْم( وأبدؿ اؽبمزة من )فاتوا(  ثس
 السوسف قرأ )فاتوا( وتوسط اؼبتصل )ُشَهَداءَُكْم(  ثس
 أبو جعفر بالصلة وقرأ )فاتوا( على توسط اؼبتصل  ثسقالوف بالصلة يف ميم اعبمع واندرج معو ابن كثَت  ثس

 ْس تَػْفَ ُلوا َوَلْن تَػْفَ ُلوا كَاتػَُّقوا البَّاَر الَِّاا َوُءوُاَ ا البَّاُس َواْلِحَجارَةُ كَِإْف لَ 
 قالوف مث الكسا ف وقف باإلمالة على )َواغبَِْجاَرُة( خبلف عنو

 (ُٕٗأِعدَّْت ِلْلَكاِكدِلَن )
 ( واندرج معو دوري الكسا ف ورويس قالوف مث ورش بتقليل )لِْلَكاِفرِيَن( مث أبو عمرو أماؽبا )لِْلَكاِفرِينَ 

 َجبَّاٍت َتْجِدي ِمْن َتْحِاَتا اأْلَنْػَتارُ  سْ َمُبوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َأفَّ َلتُ آَ َوَدشِّْد الَِّذلَن 
 ورش  وقف على )اْْلَنْػَهاُر( بالنقل مع قصر البدؿ )آمنوا( واندرج معو ضبزة  بوجو النقل  ثسقالوف 

 ت على )اْْلَنْػَهاُر( واندرج معو خالد خلف وقف بالسك ثس
 ورش على توسط البدؿ وطولو )آمنوا( ثسمث قالوف بالصلة على ميم اعبمع واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 
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َتا ِمْن ثََمَدٍة ِرْزءًا ءَاُلوا َ َذا الَِّذي ُرزِءْػَبا ِمْن ءَػْبُ    ُ لََّما ُرزُِءوا ِمبػْ
 قالوف

 ًتا َوأُُتوا ِدِه ُمَاَشادِ 
 قالوف
 َأْزَواٌج ُمَاتََّدةٌ  آِكيتَ  سْ َوَلتُ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 الكسا ف أماؿ )مطهرة( خبلف عنو  ثسمث قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو بوجو الكسا ف 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 

 وسط اؼبنفصل بالصلة على ت ثس
 (ِٕ٘كيَتا َخاِلُدوَف ) سْ َو ُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثسقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 َأْف َلْضِدَب َمَجاًل َما دَػُ وَضًة َكَما كَػْوءَػَتا ~ِإفَّ اللََّه اَل َلْسَاْحِيا

 على التوسط واندرج معو أىل التوسط  قالوف ثسقالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو أىل القصر يف اؼبنفصل 
 خلف بال غنة يف )أَيَّْضِرَب( ثسمث ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 كََ مَّا الَِّذلَن َآَمُبوا كَػيَػْ َلُموَف أَنَُّه اْلَحقُّ ِمْن رَدِّْتْس 
 ورش مع وجهف التوسط والطوؿ يف البدؿ )َآَمُنوا( ثسقالوف 

 َأرَاَا اللَُّه ِدَتَذا َمَجاًل  آوَف َماذَ َوَأمَّا الَِّذلَن َ َفُدوا كَػيَػُقولُ 
 ورش على طوؿ اؼبنفصل  ثسقالوف على التوسط  ثسقالوف على قصر اؼبنفصل 

 ُلِض ُّ ِدِه َ ِجيًدا َولَػْتِدي ِدِه َ ِجيًدا
 خلف بال غنة )َكِثَتًا َويَػْهِدي( ثسورش بًتقيق الراء يف )َكِثَتًا( معا  ثسقالوف 

 (ِٕٙإالَّ اْلَفاِسِقيَن ) ~َوَما ُلِض ُّ ِدهِ 
 ورش على الطوؿ ثسقالوف  على التوسط  ثسقالوف على قصر اؼبنفصل 
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ُقُضوَف َعْتَد اللَِّه ِمْن دَػْ ِد ِميجَاِءِه َولَػْقَاُ وَف مَ   َأَمَد اللَُّه ِدِه َأْف لُوَصَ  َولُػْفِسُدوَف ِكا اأْلَْرضِ  آالَِّذلَن لَػبػْ
 على توسط اؼبنفصل قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وتفخيم الـ )يُوَصَل( والنقل يف )اْْلَْرِض( 
مث خلف بال غنػة يف )َأْف يُوَصػَل( وعليػو النقػل والسػكت يف )اْْلَْرِض( وتػرؾ التغلػيظ بػالالـ يف )يوصػل( مث ػبػالد 

 بغنة على طوؿ اؼبنفصل بالنقل مث خالد بالسكت على )اْْلَْرِض(  
 ( ِٕٚئَك ُ ُس اْلَخاِسُدوَف )ُأولَ 

ضبػػزة علػػى طػػوؿ اؼبتصػػل  ثػػسورش علػػى طػػوؿ اؼبتصػػل مػػع ترقيػػق راء )اػْبَاِسػػُروَف(  ثػػسقػػالوف علػػى توسػػط اؼبتصػػل 
 وتفخيم الراء يف )اػْبَاِسُروَف(
 َأْمَواتًا كََ ْحَياُ ْس  سْ َ ْيَف َتْكُفُدوَف دِاللَِّه وَُ ْباُ 

 الكسا ف أماؿ )َفَأْحَياُكْم (  ثسوجو الثاين بالتسهيل على )َفَأْحَياُكْم ( خلف ال ثسبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة على قصرىا 

 طوؿ الصلة مع فتح )فأحياكم( مث ورش بالتقليل  ورش على ثسقالوف بالصلة على توسطها  ثس
 )َفَأْحَياُكْم (السكت وعليو التحقيق مث التسهيل  يف  ضبزةمث 

 (ٕٛثُسَّ ُلْحِييُكْس ثُسَّ ِإلَْيِه تُػْدَجُ وَف ) سْ ثُسَّ لُِميُاكُ 
 (ىل حالحالدرة: )ويرجع( كيف جا      إذا كاف لألخرى فسم )

 (ما   إف كاف لألخرىظالطيبة : وترجع الضم افتحا واكسر )
 ]َترِجعوف : يعقوب[ ] تُرَجعوف : الباقوف[

 )تُػْرَجُعوَف ( وفتح اعبيم بضم التاء قالوف قرأ 
 )تَػْرِجُعوَف( بفتح التاء وكسر اعبيم يعقوب قرأ  ثس
  واندرج معو أبو جعفر )تُػْرَجُعوَف (ضم التاء وفتح اعبيم  قالوف بالصلة و ثس
 ابن كثَت بالصلة و)تُػْرَجُعوَف ( مع صلة اؽباء يف )ِإلَْيِو( ثس

 رجع الالـز وقريء بالبناء للمفعوؿ من رجع اؼبتعدي للباقوف توجيو القراءة : قرأ يعقوب بالبناء للفاعل من
 ِء َكَسوَّاُ نَّ َسْبَع َسَمَواٍت آِإَلى السَّمَ  ~َما ِكا اأْلَْرِض َجِميً ا ثُسَّ اْساَػَوى سْ ُ َو الَِّذي َخَلَق َلكُ 
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 قالوف على قصر اؼبنفصل 
وطػوؿ اؼبنفصػل وإمالػة )اْسػتَػَوى .. َفَسػوَّاُىنَّ( خالد علػى التحقيػق يف )اْلرض(  ثسمث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 الكسا ف على توسط اؼبتصل )السََّماِء( واؼبنفصل وإمالة )اْستَػَوى .. َفَسوَّاُىنَّ(  واندرج معو خلف العاشر  ثس
 مث ورش على النقل يف )اْلرض( وفتحهما )اْستَػَوى .. َفَسوَّاُىنَّ( 

 ى )اْلرض( وإمالتهما )اْستَػَوى .. َفَسوَّاُىنَّ( ضبزة  بالسكت عل ثسورش بتقليلهما  ثس
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالوف بالصلة على القصر باؼبنفصل

 قالوف بالصلة على التوسط باؼبنفصل  ثس
 (َٜٕوُ َو ِدُك ّْ َشْاٍء َعِليٌس )

 ال حردا اباضيا ر الشاطبية : وىا )ىو( بعد الواو والفا وال مها     وىا )ىف( أسكن 
 اف والضم غَتىم     وكسر وعن كلٍّ )يبل ىو( اقبالبفقا ر و)مث ىو( 

 ال فحرؾ  ضبد و أالدرة : )وىو()وىف( )يبل ىو( )مث ىو( أسكنا 
 [ ] وُىو بضم اؽباء : الباقوف[بسكوف اؽباء : قالوف أبو عمرو الكسا ف أبو جعفر]وْىو : 

 زحل بنا تد ر ـ الطيبة : وسكن ىاء ىو ىف بعد فا       واو وال
 قالوف قرأ )وْىو( مث ورش قرأ بضم اؽباء )وُىو( وتوسط )شفء( مث طوؿ اللُت )شفء( 

 مث ابن كثَت قرأ )وُىو( مث ضبزة قرأ بالسكت على )شفء(
 ِئَكِة ِإنّْا َجاِعٌ  ِكا اأْلَْرِض َخِليَفةً َوِإْذ ءَاَؿ رَدَُّك ِلْلَمَل 

ن كثػَت ودوري البصػري وأبػو جعفػر ويعقػوب وابػن عػامر وعاصػم وخلػف قالوف على توسط اؼبتصل واندرج معو اب
 العاشر 

 مث الكسا ف أماؿ وقفا بال خالؼ )َخِليَفًة( 
خلف على طوؿ اؼبتصل بالسكت على )اْْلَْرِض( واندرج معو  ثسمث ورش على طوؿ اؼبتصل والنقل يف )اْْلَْرِض( 

 ِض( خالد على طوؿ اؼبتصل بالتحقيق يف )اْْلَرْ  ثسخالد 
 ( أوجو اؼبد )قصر وتوسط وطوؿ(ٖمث السوسف أدغم الالـ بالراء يف )قَاَؿ َرب َس( وفيو )

َماَء َوَنْحُن ُنَسبُّْح ِدَحْمِدَؾ َونُػَقدُّْس َلكَ  آءَاُلو   أََتْجَ ُ  ِكيَتا َمْن لُػْفِسُد ِكيَتا َوَلْسِفُك الدّْ
 ف أدغم النوف بالنوف يف )َوكَبُْن ُنَسبٍُّح (السوس ثسقالوف على قصر اؼبنفصل )قَاُلوا َأذَبَْعُل( 
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 مث لقالوف على توسط اؼبنفصل واندرج أىل التوسط 
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل مث خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة يف )َمْن يُػْفِسُد( 

..( فيو إدغاـ كبَت للسوسف  -  إذا وصل أخر )َونُػَقدٍُّس َلَس قَاَؿ ِإينٍّ
أ بالضػػم وىػػا ىػػف بالكسػػر وىػػو لغػػة أىػػل اغبجػػاز وقػػريء باإلسػػكاف زبفيفػػا وىػػف لغػػة قبػػد توجيػػو : وىػػو ووىػػف قػػر 

 مشهورة مستعملة
 (ٖٓءَاَؿ ِإنّْا َأْعَلُس َما اَل تَػْ َلُموَف )

 فتحها إال مواضع نبال ظبا: فتسعوف مع نبز بفتح وتسعها    ٜٖٓالشاطبية رقم 
 ] إين~ أعلم : الباقوف[]إيَن أعلم : نافع وابن كثَت والبصري وأبو جعفر[ 

 قالوف قرأ بفتح الياء يف)ِإينٍَّ أَْعَلُم( واندرج معو ورش وابن كثَت والدوري وأبو جعفر 
ىشػاـ قػرأ بسػكوف اليػاء )ِإينٍّ أَْعلَػُم( علػى توسػط اؼبنفصػل  ثػسالسوسف قػرأ بإدغػاـ اؼبػيم بػاؼبيم )ِإينٍَّ أَْعلَػُم َمػا (  ثس

 كسا ف وخلف العاشر واندرج معو ابن ذكواف وعاصم وال
 يعقوب على قصر اؼبنفصل )ِإينٍّ أَْعَلُم( ثسمث ضبزة بطوؿ اؼبنفصل 

ـَ اأْلَْسمَ   (َٖٔصاِاِءيَن )ْس ِء َ ُؤاَلِء ِإْف ُ ْباُ آَعَلى اْلَماَلِئَكِة كَػَقاَؿ أَنِْبُئوِنا دَِ ْسمَ  سْ َء ُ لََّتا ثُسَّ َعَدَضتُ آَوَعلََّس َآَا
 وىل مع التوسط والقصر :وقالوف والبزي تسهيل اْل

 يف الفتح واقفا   ويف غَته كاليا وكالواو سهال وقالوف والبزي:  ٕٗٓالشاطبية رقم 
 تسهيل الثانية لورش وقنبل :

 ورش وقنبل: واْلخرى كمد عند  ٕٙٓالشاطبية رقم 
 وإبداؽبا حرؼ مد ؿبض لورش وقنبل 

 وقد قيل ؿبض اؼبد عنها تبدال  ٕٙٓالشاطبية رقم 
 ورش انفرد بو : إبداؽبا ياء خالصة وجو ل

 بياء خفيف الكسر بعضهم تال   لورشهم : ويف )ىؤالء إف( و)البغاء إف( ٕٚٓالشاطبية رقم 
 وأسقط اْلوىل أبو عمرو

 فىت العال: وأسقط اْلوىل يف اتفاقهما معا   إذا كانتا من كلمتُت  ٕٕٓالشاطبية رقم 
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 (عف والي( را  وحققهما كاالختالؼ )ط(ذ )إالدرة : وحاؿ اتفاؽ سهل الثانية )
وأبػػو ]ىػػؤالء إف : قػػالوف والبػػزي سػػهال اؽبمػػزة اْلوىل[ ]أبػػو عمػػرو أسػػقط إحػػدانبا مػػع اؼبػػد والقصػػر[ ]ورش وقنبػػل 

 ورويس : بتسهيل الثانية [ ] لورش إبداؿ الثانية ياء[ ] الباقوف بتحقيق اؽبمزتُت[جعفر 
تسػػهيل اؽبمػػزة اْلوىل )أوالء إف( لقػػالوف قصػػر اؼبتصػػل إعتػػدادا بعػػارض و  قػػالوف علػػى قصػػر اؼبنفصػػل يف )َىػػُؤاَلِء (

 التسهيل ولقالوف التوسط نظرا لألصل فيكوف لقالوف )شبانية عشر وجها ( 
 البصري أسقط اْلوىل مع القصر واؼبد )أي التوسط( واؼبقدـ القصر  ثس
 روح بالتحقيق باؽبمزتُت ثسرويس سهل الثانية )َىُؤاَلِء ِإْف(  ثس
 صادقُت(  ٖقالوف على توسط اؼبنفصل لقالوف توسط اؼبتصل مع تسهيل اؽبمزة اْلوىل )مع  ثس 
 )صادقُت( العارض(  ٖدوري أبو عمرو على توسط اؼبنفصل بإسقاط إحداىن )مع  ثس
 ىشاـ على التوسط يف اؼبنفصل وربقيق اؽبمزتُت واندرج معو ابن ذكواف وعاصم والكسا ف وخلف العاشر  ثس

(صػادقُت( وانػدرج ٖالوف بالصلة وعليػو تسػهيل اؽبمػزة اْلوىل وقصػر )ىػا( ومػع اؼبػد والقصػر يف )أوالء( )مػع )مث ق
 صادقُت ( ٖمعو البزي مث قالوف بالصلة وتوسط اؼبنفصل وعليو توسط اؼبتصل وتسهيل اْلوىل )مع 

حرؼ مد من جنس حركة ما قبلها صادقُت( مث قنبل أبدؿ الثانية  ٖمث قنبل سهل الثانية بُت بُت مع الصلة )مع 
 حركات(  ٙأي ياء ساكنة فيمد للساكن طويال )أي 

 صادقُت(  ٖأبو جعفر سهل الثانية بُت بُت مع الصلة وضم الباء وأسقط اؽبمزة يف )أنُبوين( يف اغبالُت )مع  ثس
ـَ( و)أَنِْبُكوين( تالتة أوجو )َىُؤاَلِء ِإْف( أي تسه ثس إبػداؽبا مػدا طػويال يػاء  ثسيل الثانية وورش على قصر البدؿ )َآَد

 العارض(  ٖلورش وجو تالث ىو إبداؽبا ياء مكسورة خالصة )مع  ثسساكنة و
 صادقُت(  ٖصادقُت( مث خالد بالتحقيق على )اْْلَظْبَاَء ( )مع  ٖمث خلف بالسكت على )اْْلَظْبَاَء ( )مع 

العارض( مث ورش علػى طػوؿ البػدؿ مػع  ٖإف( و)مع مث ورش على توسط البدؿ مع ىذه الثالتة أوجو يف )ىؤالء 
 ىذه الثالتة أوجو يف )ىؤالء إف( ومع اؼبد العارض يف )صادقُت(  الثالتة أوجو( 

: وعنػػػد سػػكوف الوقػػف وجهػػاف أصػػػال( فيكػػوف لػػورش سػػبعة وعشػػػروف   ٙٚٔ( الشػػاطبية  ٜٚ)انظػػر الػػوايف ص 
 وجها 

العارض شبانية عشر  وللبزي ستة ولقنبل سػتة  وللسوسػف سػتة ولقالوف مع الستة أوجو السكوف والصلة مع تالتة 
وللػػدوري تسػػعة وللشػػامف تالتػػة )صػػادقُت (وػبػػالد سػػتة تالتػػة علػػى السػػكت وتالتػػة علػػى التحقيػػق وػبلػػف تالتػػة 
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على السػكت فقػط وىكػذا لكػل قػاريء مػع العػارض مث ضبػزة علػى طػوؿ اؼبتصػل وربقيػق اؽبمػزتُت والسػكت علػى 
خالد على التحقيق يف الساكن اؼبوصوؿ .مث ورش أي تسهيل الثانية وإبداؽبا مدا طويال ياء  الساكن اؼبوصوؿ  مث

 ساكنة وإبداؽبا ياء مكسورة خالصة على توسط البدؿ ىذه الثالتة أوجو مث على طوؿ البدؿ ىذه الثالتة أوجو . 
: وعنػد سػكوف الوقػف وجهػاف  ٙٚٔوالعارض يكوف بالتديل أي : باؼبد مث التوسط مث القصػر قػاؿ الشػاطيب رقػم 

 أصال
 ٕٙوالبدور ص  ٜٚونبا الطوؿ والتوسط وانظر الوايف ص 

 ِإالَّ َما َعلَّْماَػَبا آءَاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَس لَبَ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على التوسط مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 (ِٕٖإنََّك أَْنَي اْلَ ِليُس اْلَحِكيُس )
 قالوف

تُ  آاَؿ لَ ءَ  ـُ أَنِْبئػْ  دَِ ْسَمائِِتسْ  سْ َآَا
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثسقالوف على قصر اؼبنفصل 

 قالوف على الصلة والتوسط باؼبنفصل  ثسمث قالوف على توسط اؼبنفصل 
تحقيق اْلوىل وعليو يف الثانية ضبزة على طوؿ اؼبنفصل ولو أربعة أوجو )بَِأظْبَا ِِهْم( ب ثسمث ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 التسهيل مع اؼبد والقصر . وبإبداؿ الثانية ياء وتسهيل الثانية مع اؼبد والقصر 
ـُ ( ومث طولو  ثس  ورش على توسط البدؿ )َآَد

ػ  سْ ْرِض َوَأْعلَػػُس َمػا تُػْبػُدوَف َوَمػا ُ ْبػػاُ ِإنّْػػا َأْعلَػُس َغْيػَ  السَّػَماَواِت َواأْلَ  سْ ءَػػاَؿ أَلَػْس َأءُػْ  َلُكػ سْ دَِ ْسػَمائِتِ  سْ أَنْػبَػَ  ُ  آكَػَلمَّ
 (َٖٖتْكُاُموَف  )

 ]إيَن أعلم : نافع وابن كثَت والبصري وأبو جعفر[ ] إين~ أعلم : الباقوف[
السوسػف قػرأ بإدغػاـ اؼبػيم بػاؼبيم  ثػسقالوف على قصر اؼبنفصل و قرأ بفتح اليػاء يف)ِإينٍَّ أَْعلَػُم( وانػدرج معػو الػدوري 

قػػالوف بالصػػلة علػػى قصػػر اؼبنفصػػل  ثػػسيعقػػوب علػػى قصػػر اؼبنفصػػل وسػػكوف اليػػاء يف )ِإينٍّْ أَْعلَػػُم(  ثػػسَمػػا ( )أَْعلَػػُم 
 و)ِإينٍَّ أَْعَلُم( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 ىشاـ قرأ بسكوف الياء يف )ِإينٍّْ  ثسمث قالوف على توسط اؼبنفصل و)ِإينٍَّ أَْعَلُم( واندرج معو الدوري على التوسط  
 قالوف على التوسط باؼبنفصل وتوسط الصلة و)ِإينٍَّ أَْعَلُم(  ثسأَْعَلُم( 
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مث ورش بالنقل يف )َأَلَْ أَُقْل( و)َواْْلَْرِض( والصلة على الطوؿ بعد نبز القطع يف )َلُكػْم ِإينٍَّ أَْعلَػُم( وفػتح يػاء )إين( 
 الد خلف بالسكت على)اْلرض( وسكوف الياء يف )إين( واندرج معو خ ثس
خلػػف بالسػػكت علػػى السػػاكن اؼبفصػػوؿ والسػػاكن اؼبوصػػوؿ )َأَلَْ أَقُػػْل(  ثػػسخػػالد علػػى التحقيػػق يف )اْلرض(  ثػػس

( و)َواْْلَْرِض(  و)َلُكْم ِإينٍّ
ـَ َكَسَجُدو   (ٖٗ) ِإْدِليَس أََدى َواْسَاْكبَػَد وََ اَف ِمَن اْلَكاِكدِلنَ  ِإْلَّ  آَوِإْذ ءُػْلَبا ِلْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا ِْلََا

 ين اضمم )مال كُة اسجدوا(أالدرة:  و 
 فت خلفا بكلخق واالمشاـ تالطيبة: وكسرتا اؼبال كت قبل اسجدوا اضمم 

 ] للمال كُة اسجدوا: أبو جعفر[ ] للمال كِة اسجدوا: الباقوف[
وانػػدرج معػػو دوري أمػػاؿ )اْلَكػػاِفرِيَن(  ثػػسقػػالوف علػػى قصػػر اؼبنفصػػل و توسػػط اؼبتصػػل وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػَت وروح 

 السوسف ورويس
أبو اغبارث أماؿ )أََب( واندرج معو  ثسدوري على التوسط وأماؿ )اْلَكاِفرِيَن(  ثسقالوف على توسط اؼبنفصل  ثس

 خلف العاشر 
 و)اْلَكاِفرِيَن(  دوري الكسا ف أماؽبما )أََب( ثس

 ( وقلل )اْلَكاِفرِيَن( وجها واحدا ( أوجو : قصر البدؿ وعليو الفتح يف )َأََب ٗمث ورش على طوؿ اؼبتصل ولو )
 مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل واؼبنفصل وأماؿ )أَب( 

ـَ( وعليو الفتح يف  ـَ ( وعليو التقليل يف )أَب( و)الكافرين( مث طوؿ البدؿ )ِلََد مث ورش على التوسط يف البدؿ)ِلََد
 (  )أََب( وتقليل )الكافرين(  مث التقليل يف )أََب( وتقليل )الكافرين

 مث أبو جعفر بتوسط اؼبتصل وقصر اؼبنفصل وضم التاء يف )اؼبال كُة(  
 قاؿ اؼبتوىل رضبو ام : قلل ذوات الياء عند توسط   ؽبمز وعند اؼبد وجهاف أعمال 

 لورش أربعة أوجو : على القصر فتح وعلى التوسط التقليل وعلى اؼبد وجهاف الفتح والتقليل .
على اعبر وىف قراءة اعبمهور وذلس علػى اْلصػل ، وقػرأ أبػو جعفػر بضػم تػاء اؼبالءكػة توجيو : قريء بكسر التاء 

 وصال اتباعا لضم اعبيم إجراء للوصل ؾبرى الوقف  
َتػا َرغَػًدا َحْيػُت ِشػْئُاَما َواَل تَػْقَددَػا َ ػِذِه الشَّػَجَدَة  آَوءُػْلَبا لَ  ـُ اْسُكْن أَنْػَي َوَزْوُجػَك اْلَجبَّػَة وَُ ػاَل ِمبػْ كَػَاُكونَػا ِمػَن َآَا

 (ٖ٘الظَّاِلِميَن )
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 ] شيتما : السوسف وأبو جعفر  ووقفا غبمزة[ ] شكتما : الباقوف[
السوسػػف أدغػػم الثػػاء يف   ثػػسأبػػو جعفػػر أبػػدؿ اؽبمػػزة مػػن )ِشػػْكُتَما( قرأىػػا )ِشػػيُتَما(  ثػػس قػػالوف علػػى قصػػر اؼبنفصػػل

 ( أوجو اؼبد يف ياء )حيث( ٖالشُت )َحْيُث ِشيُتَما( وأبدؿ اؽبمزة من )ِشْكُتَما( وفيو )
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل يف )اْسُكْن أَْنَت( 
 خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )اْسُكْن أَْنَت(  ثسخلف بالتحقيق  ثس

ـُ( مث طولو  مث ورش على توسط البدؿ )َآَد
َتا كََ ْخدَ   َجُتَما ِممَّا َ انَا ِكيِه كََ زَلَُّتَما الشَّْياَاُف َعبػْ

( الالـ خفف  ٔ٘ٗالشاطبية رقم   وزد ألفا من قبلو فُتكمٍّال     غبمزة: ويف )فأَزؿَّ
 شا فالدرة :)أزؿ( 

 وزفالطيبة : وأزاؿ يف أزؿ 
 ] فأزاؽبما : ضبزة [ ] فأزؽّبما : الباقوف[
 قالوف قرأ بالتشديد يف الالـ )َفَأَزؽبََُّما (

 َأزَاؽَبَُما( بتخفيف الالـ وزيادة ألف قبلو مث ضبزة قرأ) فَ 
توجيو : قريء بالتشديد يف الالـ من الزلل واؼبراد أوقعهمػا يف الزلػة وقػريء بتخفيػف الػالـ وألػف قبلهػا مػن الػزواؿ 

 وأصلو التنحية واؼبراد أبعدنبا عن نعيم اعبنة واؽبمزة يف كال الفعلُت للتعدية 
 لِبَػْ ٍض َعُدوّّ  سْ َوءُػْلَبا اْ ِبُاوا دَػْ ُضكُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 
 (ِٖٙكا اأْلَْرِض ُمْساَػَقدّّ َوَمَااٌع ِإَلى ِحيٍن ) سْ َوَلكُ 

 ورش بالنقل يف )اْلرض( و)َوَمَتاٌع ِإىَل(  ثسقالوف بسكوف اؼبيم 
 ثػػسَقرٌّ َوَمتَػػاٌع( والتحقيػػق يف السػػاكن اؼبفصػػوؿ )متػػاٌع إىل( مث خلػػف بالسػػكت علػػى )اْلرض( وبػػال غنػػة يف )ُمْسػػتػَ 

خلػف بالسػػكت علػػى السػػاكن اؼبوصػوؿ )اْلرض( واؼبفصػػوؿ )َوَمتَػػاٌع ِإىَل( وبػػال غنػة يف )ُمْسػػتَػَقرٌّ َوَمتَػػاٌع( مث خػػالد 
 بالسكت على )اْلرض( والغنة 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
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 ـُ ِمْن رَدِّْه َ ِلَماٍت كَػَااَب َعَلْيِه َآاَ  ~كَػاَػَلقَّى
 عكس ربوال  للمكف: )وآدـ( فارفع ناصبا كلماتو   بكسر و  ٕ٘ٗالشاطبية رقم 

 (رىمد(ؿ  )وكلمات( رفع كسر )دالطيبة : )وآدـ( انتصاب الرفع )
ـُ من ربو كلماٍت : الباقوف[ ] فتلقى آدـَ   من ربو كلماٌت : ابن كثَت [ ] فتلقى آد

ـُ( ونصػب )كلمػاٍت( قالو  ـَ( ورفػع )كلمػاٌت(  ثػسف على قصػر اؼبنفصػل برفػع )آد قػرأ  ثػسقػرأ ابػن كثػَت بنصػب )آد
ـُ ِمْن(   السوسف كبوه وزاد أنو أدغم اؼبيم باؼبيم يف )َآَد

 مث قالوف على التوسط باؼبنفصل واندرج مع دوري البصري وابن عامر وعاصم
( أوجػو فػتح )فتلقػى( وقصػر البػدؿ )آدـ( مث فػتح وطػوؿ البػدؿ ٗمث ورش على الطوؿ ورفع آدـ ونصب كلمات )

 مث  التقليل على التوسط البدؿ مث التقليل على طوؿ البدؿ  
مث خلػف أمػاؿ )فتلقػى( مػػع طػوؿ اؼبنفصػل مث الكسػا ف أمػػاؿ )فتلقػى( علػى توسػط اؼبنفصػػل وانػدرج معػو خلػػف  

 العاشر 
 ومد   وإف قللت وسط وطواليقوؿ اؼبتويل : ويف بدؿ مع فتح ذي الياء فاقصرف 

توجيػػو : قػػريء برفػػع آدـ إلسػػناد الفعػػل إليػػو ونصػػب كلمػػات علػػى اؼبفعوليػػة أي : اخػػذ آدـ كلمػػات ربػػو بػػالقبوؿ 
ودعا ُّا . وقػريء برفػع كلمػات إلسػناد الفعػل إليهػا ونصػب آدـ علػى اؼبفعوليػة واؼبػراد : وصػلت كلمػاٌت مػن ام 

ـَ فاستنقذتو لقولو إياىا والدعاء   ُّا فتاب ام عليو .آد
 (ِٖٚإنَُّه ُ َو الاػَّوَّاُب الدَِّحيُس )

 قالوف مث السوسف أدغم اؽباء باؽباء )ِإنَُّو ُىَو(
َتا َجِميً ا   ءُػْلَبا اْ ِبُاوا ِمبػْ

 قالوف
 (ٖٛوَف )َلْحَزنُ  سْ َواَل  ُ  سْ ِمبّْا ُ ًدى َكَمْن تَِبَع ُ َداَي َكاَل َخْوٌؼ َعَلْيتِ  سْ كَِإمَّا لَْ تِيَػبَّكُ 

 (والحالدرة : )ال خوٌؼ( بالفتح )
 اغبضرمفالطيبة : )ال خوٌؼ( نوف رافعا ال 

 ]خوٌؼ عليُهم : ضبزة[ ] خوَؼ عليُهم : يعقوب [ ] خوٌؼ عليِهم : الباقوف[
 ضبزة قرأ بضم اؽباء يف )عليُهم(  ثسبسكوف ميم اعبمع قالوف 



 

 
26 

 دوري الكسا ف أماؿ )ىداَي (  ثسعليُهم يعقوب قرأ بفتح )ال خوَؼ عليُهم( وضم اؽباء يف  ثس
 ورش قرأ )ياتينكم( وفتح )ىداَي ( واندرج معو السوسف  ثسمعو ابن كثَت اندرج قالوف بالصلة و ثس 
 )ياتينكم ( والصلة                    قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا أبو جعفر  ثسورش بتقليل )ىداَي (  ثس
 ])ىدى( سباؿ وتقلل وقفا [ 

: قريء كلو بالرفع والتنوين وىف قراءة اعبمهور على أف )ال( ملغاة وقريء بالفتح وحذؼ التنوين علػى أف توجيو 
 )ال( نافية للجنس تعمل عمل )إف( يف نصب اإلسم ورفع اػبرب 

دُوا دَِآلَاتِب  ُأولَِئَك َأْصَحاُب البَّارِ  آَوالَِّذلَن َ َفُدوا وََ ذَّ
 دوري عن أس عمرو أماؿ )النار( واندرج معو السوسف  ثستصل قالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼب

 دوري على التوسط وأماؿ )النار( واندرج معو دوري علف  ثسقالوف على التوسط باؼبنفصل  ثس
 ضبزة على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وفتح )النار(    ثس ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل و قلل )النار(  ثس
 بدؿ يف )ِبَآيَاتَِنا(ورش مع توسط وطوؿ ال ثس
 (ِٜٖكيَتا َخاِلُدوَف ) سْ  ُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف مث قالوف بالصلة
 (َٓٗوِإلَّاَي كَاْرَ ُبوِف ) سْ ُأوِؼ ِدَ ْتدِ ُ  ~َوَأْوُكوا ِدَ ْتِدي سْ أَنْػَ ْمُي َعَلْيكُ  ~ِإْسَدائِيَ  اذُْ ُدوا نِْ َمِاَا الَِّاا ~لَا دَِبا

 دأوسهل )أريت(و)إسرا يل( )كا ن( ومد الدرة : 
 ودليل الوجهُت باؼبد والقصر من الشاطبية : وإف حرؼ مد قبل نبز مغَت   هبز قصره واؼبد ما زاؿ أعدال

 الطيبة : واؼبد أوىل إف تغَت السبب   وبقف اْلتر أو فاقصر أحب
 ز كرؤس الي حالدرة : وتثبت يف اغبالُت ال )يتقف( بيوسف 

 : يعقوب وقفا ووصال [ ] فارىبوف : وقفا ووصال [ رىبوينا] ف
 واندرج معو ابن كثَت قالوف بالصلة  ثسيعقوب قرأ بالياء وقفا ووصال )فَاْرَىُبوين(  ثسقالوف على قصر اؼبنفصل 

 أبو جعفر بتسهيل نبزة )إسرا يل( على القصر والتوسط  ثس
 ى توسط اؼبنفصلعلقالوف على الصلة  ثسباؼبنفصل قالوف على التوسط  ثس
 مث طولو )أُوِؼ ( ورش على توسط البدؿ )أُوِؼ ( ثسواندرج معو ضبزة  ورش على قصر البدؿ )أُوِؼ ( ثس
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ءًا ِلَما َمَ كُ  آَوَآِمُبوا ِدمَ   َأوََّؿ َ اِكٍد ِدِه  آَواَل َتُكونُو  سْ أَنْػَزْلُي ُمَصدّْ
 على قصر اؼبنفصلقالوف بالصلة  ثسقصر اؼبنفصل  قالوف على

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف على الصلة  ثسقالوف على التوسط  سث
 ورش على توسط وطوؿ البدؿ )َوَآِمُنوا( ثسورش على قصر البدؿ وطوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة  ثس

 (َٔٗواَل َتْشاَػُدوا دَِآلَاِتا ثََمًبا َءِلياًل َوِإلَّاَي كَاتػَُّقوِف )
 صال [ ] فاتقوف : الباقوف[] فاتقوين : يعقوب وقفا وو 

 خلف بال غنة يف )قَِلياًل َوِإيَّاَي(  ثسيعقوب قرأ بإتبات ياء زا دة يف اغبالُت )فَاتػَُّقوين(  ثسقالوف 
 وجهف التوسط والطوؿ يف البدؿ )ِبَآيَاِت(على ورش  ثس

 (َٕٗلُموَف )تَػ ْ  سْ َواَل تَػْلِبُسوا اْلَحقَّ دِاْلَباِبِ  َوَتْكُاُموا اْلَحقَّ َوأَنْػاُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف مث قالوف بالصلة

 (َٖٗوَأِءيُموا الصَّاَلَة َوَآُتوا الزََّ اَة َوارَْ ُ وا َمَع الدَّاِ ِ يَن )
 ( البدؿ )َوَآُتوا( وتغليظ الـ )الصَّاَلَة(ٖورش مع ) ثسقالوف 

ُلوَف اْلِكَاابَ  سْ َوأَنْػاُ  سْ ُفَسكُ أَتَْ ُمُدوَف البَّاَس دِاْلِبدّْ َوتَػْبَسْوَف أَنػْ   تَػاػْ
 واندرج معو ابن كثَت قالوف بالصلة  ثسقالوف بسكوف ميم اعبمع 

أبػو جعفػر أبػدؿ اؽبمػزة ألػف )أَتَػاُمُروَف( مػع  ثػسورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألف يف)أَتَاُمُروَف( واندرج معو السوسػف  ثس
 الصلة

 (َٗٗأَكاَل تَػْ ِقُلوَف ) 
 قالوف
 ِ يُبوا دِالصَّْبِد َوالصَّاَلِة َواْساَ 

 ورش غلظ الالـ يف )الصالة( ثسقالوف 
 (َ٘ٗوِإنػََّتا َلَكِبيَدٌة ِإالَّ َعَلى اْلَخاِشِ يَن )

(  ثسقالوف   خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )َلَكِبَتٌَة ِإالَّ ( ثسورش بًتقيق الراء والنقل فيها)َلَكِبَتٌَة ِإالَّ
 (ِٙٗإلَْيِه رَاِجُ وَف ) سْ َوأَنػَّتُ  سْ ُماَلُءوا رَدّْتِ  سْ أَنػَّتُ  الَِّذلَن َلظُبُّوفَ 
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 خلف بالسكت يف )َوأَنػَُّهْم ِإلَْيِو(  ثسورش بالصلة واؼبد يف )َوأَنػَُّهْم ِإلَْيِو(  ثسقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 قالوف بالصلة على التوسط  ثسابن كثَت مع صلة اؽباء أيضا يف )إليو(  ثس قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفرثس 
 (َٚٗعَلى اْلَ اَلِميَن )ْس َوأَنّْا َكضَّْلُاكُ  سْ أَنْػَ ْمُي َعَلْيكُ  ~ئِيَ  اذُْ ُدوا نِْ َمِاَا الَِّااآِإْسدَ  ~لَا دَِبا 

أبػػػو جعفػػػر بالتسػػػهيل يف  ثػػػسقػػػالوف بالصػػػلة علػػػى قصػػػر اؼبنفصػػػل  ثػػػسقػػػالوف علػػػى قصػػػر اؼبنفصػػػل وسػػػكوف اؼبػػػيم 
 د والقصر  )إسرا يل( مع اؼب

 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل ثسلقالوف على توسط اؼبنفصل  ثس
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة 

َتػػا َعػػْدٌؿ َواَل  َتػػا َشػػَفاَعٌة َواَل لُػْؤَخػُذ ِمبػْ لُػْبَصػػُدوَف  سْ  ُ ػػَواتػَُّقػوا لَػْوًمػػا اَل َتْجػػِزي نَػْفػػٌس َعػػْن نَػْفػٍس َشػػْيًئا َواَل لُػْقبَػػُ  ِمبػْ
(ٗٛ) 

 اجزحوف د: و)يقبل( اْلوىل أنثوا  ٖ٘ٗالشاطبية رقم 
 حقالطيبة : يقبل أنث 

 ]وال تُػْقبل : ابن كثَت وأبو عمرو ويعقوب [ ] وال يُػْقبل : الباقوف[
قالوف وقرأ بالياء يف )يُػْقَبُل( واندرج معو وجو ػبالد على التحقيق يف )شيكا( وابن عامر وعاصم والكسا ف وخلف 

 العاشر 
 أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اؽبمزة واوا يف )يوخذ( وقرأ بالياء يف )يُػْقَبُل(  ثسقالوف بالصلة وقرأ بالياء يف )يُػْقَبُل(  ثس
 واندرج معو يعقوب وبسكوف ميم اعبمع الدوري بالتاء يف )تُػْقَبُل(  ثسابن كثَت بالصلة وقرأ بالتاء يف )تُػْقَبُل(  ثس
 ُل( وأبدؿ اؽبمزة واوا يف )يوخذ(السوسف قرأ بالتاء يف )تُػْقبَ  ثس
 ورش وقرأ بالياء يف )يُػْقَبُل( على توسط وطوؿ اللُت )َشْيًكا(  ثس
خلف وقرأ بالياء يف )يُػْقَبُل( بالسكت على )َشػْيًكا( وبػال غنػة يف تػالث مواضػع مث خػالد بالسػكت وبغنػة وقػرأ  ثس

 بالياء يف )يُػْقَبُل( 
َل يؤنػػث الفعػػل اؼبسػػند إىل الشػػفاعة نظػػرا ْلف تأنيثهػػا غػػَت حقيقػػف وقػػريء توجيػػو : قػػريء باليػػاء مبنيػػا للمفعػػوؿ و 

 بالتاء مبنيا للمفعوؿ إلسناده إىل الشفاعة وىف مؤنثة تأنيثا لفظيا فأنث ؽبا الفعل على اْلصل .
َبا ُ   ءَُ سْ آَوَلْسَاْحُيوَف ِنسَ  سْ ءَ ُ آُسوَء اْلَ َذاِب لَُذدُّْحوَف أَدْػبَ  سْ ِمْن َآِؿ ِكْدَعْوَف َلُسوُموَنكُ  سْ َوِإْذ َنجَّيػْ

 قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو دوري وابن عامر وعاصم والكسا ف ويعقوب وخلف العاشر 
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خلػف علػى طػوؿ اؼبتصػل )سػوء(  ثػس( أوجػو اؼبػد )َوَيْسػَتْحُيوَف ِنَسػاءَُكْم ( ٖالسوسػف أدغػم النػوف بػالنوف مػع ) ثس
 ْم( تسهيل اؽبمزة مع اؼبد والقصر والتحقيق يف )من آؿ( ووقف على )ِنَساءَكُ 

خلػف بالسػكت  علػى )ِمػْن َآِؿ( ووقػف علػى )ِنَسػاءَُكْم( بالتسػهيل للهمػزة مػع  ثس( البدؿ )آؿ( ٖورش مع ) ثس
 اؼبد والقصر 

 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثس
 ( َٜٗعِظيٌس ) سْ َداَلٌء ِمْن رَدّْكُ  سْ َوِكا َذِلكُ 

 قالوف بالصلة ثسورش على طوؿ اؼبتصل  ثسط اؼبتصل قالوف على توس
َبا ُ   (ٓ٘تَػْبظُُدوَف ) سْ َآَؿ ِكْدَعْوَف َوأَنْػاُ  آَوَأْغَدءْػبَ  سْ َوِإْذ كَػَدءْػَبا ِدُكُس اْلَبْحَد كَ َْنَجيػْ

 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثسقالوف على قصر اؼبنفصل  
 ( البدؿ يف )آؿ( ٖورش مع ) ثس
 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل ثسقصر اؼبنفصل قالوف بالصلة على  ثس
َلًة ثُسَّ اتََّخْذُتُس اْلِ ْجَ  ِمْن دَػْ ِدِه َوأَنْػاُ  ~َوِإْذ َواَعْدنَا ُموَسى   (َُٔ٘اِلُموَف ) سْ َأْردَِ يَن لَيػْ

 ال                    ح: )وعدنا( صبيعا دوف ما ألف ٖ٘ٗالشاطبية يف البقرة رقم 
 عمرو وأبو جعفر ويعقوب أبو: )َوَعْدنا( 

 تلاالدرة : )وعدنا( 
 را تلم ظال حالطيبة )واعدنا( اقصر .. مع طو االعراؼ 
 غفالداشر ع: وياسُت أظهر.../ ازبذسبو    أخذمت ويف اإلفراد  ٖٕٛالشاطبية باب حروؼ قربت ـبارجها بيت 

 : حفص وابن كثَت [] ازبذمت باإلدغاـ ]وعدنا : أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب[  ] وعدنا : الباقوف [ ] ازبذمت 
 : الباقوف[

 قالوف بالصلة  ثسقالوف على قصر اؼبنفصل وإدغاـ الذاؿ يف التاء يف )ازبََّْذمُتُ(  وقرأ )واعدنا( بألف بعد الواو 
 ابن كثَت بالصلة واإلظهار يف )ازبََّْذمُتُ(  ثس
 ْذمُتُ(  وقرأ )واعدنا( بألف بعد الواو قالوف على التوسط وإدغاـ الذاؿ يف التاء يف )ازبََّ  ثس
 حفص باإلظهار يف )ازبََّْذمُتُ(  ثسقالوف على الصلة وتوسط اؼبنفصل  ثس
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 ورش على طوؿ اؼبنفصل وفتح )موسى( وإدغاـ الذاؿ يف التاء يف )ازبََّْذمُتُ(  وقرأ )واعدنا( بألف بعد الواو  ثس
 مث ورش على التقليل 

 طوؿ اؼبنفصل وإدغاـ الذاؿ يف التاء يف )ازبََّْذمُتُ(  وقرأ )واعدنا( بألف بعد الواومث خلف أماؿ )موسى( على 
مث الكسا ف أماؿ على توسط اؼبنفصل وإدغاـ الذاؿ يف التاء يف )ازبََّْذمُتُ(  وقرأ )واعدنا( بألف بعد الواو واندرج 

 معو خلف العاشر
 يل )موسى(أبو عمرو قرأ )وعدنا( وأدغم )ازبََّْذمُتُ( وتقل ثس
 دوري على توسط اؼبنفصل قرأ )وعدنا( وأدغم )ازبََّْذمُتُ( وتقليل )موسى( ثس
أبو جعفر قرأ )وعدنا( وأدغم )ازبََّْذمُتُ( وبالصلة مث روح قصر اؼبنفصل وقرأ )وعدنا( وأدغم )ازبََّْذمُتُ( وبفتح  ثس

 )موسى(
 مث رويس قرأ )وعدنا( وباإلظهار يف )ازبََّْذمُتُ(

قريء بألف بعد الواو ىنا ويف اْلعراؼ وطو وىف قراءة اعبمهور على احتماؿ أف واعد دبعٌت وعد  توجيو :
ويكوف على أصل اؼبفاعلة والفعل صادر من اتنُت فام وعد موسى الوحف وموسة قد وعد ام اَّفء للميقات 

 وقريء وعد بدوف ألف بعد الواو وعليها فالوعد من ام تعاىل فحسب . 
 (َٕ٘تْشُكُدوَف ) سْ ِمْن دَػْ ِد َذِلَك َلَ لَّكُ  سْ َعَفْونَا َعْبكُ  ثُسَّ 

 قالوف بالصلة ثسالسوسف أدغم الداؿ بالذاؿ )بَػْعِد َذِلَس(  ثس قالوف
َبا ُموَسى اْلِكَااَب َواْلُفْدءَاَف َلَ لَّكُ    (ٖ٘تَػْتَاُدوَف ) سْ َوِإْذ َآتَػيػْ

 قالوف بسكوف ميم اعبمع  مث قالوف بالصلة 
َنا(  ثسورش على وجهف البدؿ على التوسط و مث خلػف بالسػكت علػى السػاكن اؼبفصػوؿ )وإذ  ثسالطوؿ يف )َآتَػيػْ

 آتينا(
  كَاءْػاُػُلوا أَنْػُفَسُكسْ  سْ ِإَلى دَارِِئكُ  آدِاتَّْخاِذُ ُس اْلِ ْجَ  كَػُاودُو  سْ أَنْػُفَسكُ  سْ ََُلْماُ ْس َوِإْذ ءَاَؿ ُموَسى ِلَقْوِمِه لَا ءَػْوـِ ِإنَّكُ  

 الشاطبية يف البقرة :  .........                  
 :  ٘٘ٗوٗ٘ٗالشاطبية يف سورة البقرة رقم 

 و)يأُمُرىم( أيضا و)تأُمُرىم( تال     لووإسكاف )بارِْ ُكم( و)يأمرُُكم( 
 ـبتلسا جال  الدوريو)ينُصرُكم( أيضا و)يشِعرُُكم( وكم   جليل عن 

 ب طال واػبلف حالطيبة : )بار كم( سكن أو اختلس 
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 ] بارْ كم : دوري ولو اختالس الكسرة [ ]بارْ كم : السوسف [ بارِ كم : الباقوف [
 قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على التوسط 

 ورش على طوؿ اؼبنفصل وفتح اليا ف )موسى( وتغليظ الالـ يف )ظلمتم( ومد الصلة  ثس
 لصلة على توسطها وتوسط اؼبنفصلقالوف با  ثس قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل ثس
 ورش بتقليل )موسى( على طوؿ اؼبنفصل وتغليظ الالـ يف )ظلمتم( ومد الصلة  ثس
 دوري بإسكاف اؽبمزة )بارِْ كم ( ومعو السوسف  ثسدوري بتقليل )موسى( واالختالس يف )بار كم (  ثس

 اإلمالة )موسى( وطوؿ اؼبنفصلضبزة ب ثسدوري باالختالس  ثسمث دوري على توسط اؼبنفصل وباإلسكاف 
 أبو اغبارث الكسا ف أماؿ )موسى( على توسط اؼبنفصل ومعو خلف العاشر  ثس
خلػف وطػوؿ اؼبنفصػل بالسػكت )ظََلْمػُتْم  ثػسدوري الكسا ف على توسط اؼبنفصل أماؿ )موسػى( و)بػار كم(  ثس

 أَنْػُفَسُكْم( وإمالة )موسى(
للتخفيػػف وقػػريء بػػاالختالس يف كػػل مػػن اؽبمػػزة والػػراء وفيػػو مػػع ىػػذا توجيػػو : قػػريء باإلسػػكاف يف )بػػار كم( قيػػل 

 التخفيف إبقاء على بعض حركتها وقراءة الرفع بظهور حركة اإلعراب عليها على اْلصل 
ٌد َلكُ  سْ َذِلكُ   كَػَااَب َعَلْيُكسْ ْس ِعْبَد دَارِِئكُ  سْ َخيػْ

 كم( دوري باالختالس يف )بار  ثسدوري أس عمرو باإلسكاف  ثسقالوف 
 ورش بًتقيق الراء يف )خَت(  ثسدوري الكسا ف أماؿ )بار كم(  ثس
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثس

 (ِٗ٘إنَُّه ُ َو الاػَّوَّاُب الدَِّحيُس )
 السوسف أدغم اؽباء باؽباء )ِإنَُّو ُىَو( ثسقالوف 
 ( ٘٘تَػْبظُُدوَف ) سْ َدى اللََّه َجْتَدًة كََ َخَذْتُكُس الصَّاِعَقُة َوأَنْػاُ لَا ُموَسى َلْن نُػْؤِمَن َلَك َحاَّى نػَ ْس َوِإْذ ءُػْلاُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 مث ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )نُوِمَن( وفتح )موسى( مث ورش قرأ بتقليلها 

 مث دوري قرأ بتقليل )موسى( فقط وقرأ باؽبمزة )نؤمن( 
 مزة يف )نُوِمَن( وأدغم النوف بالالـ )نُوِمَن َلَس( وعدـ اإلمالة يف )نرى( السوسف بالتقليل وقرأ بإبداؿ اؽب ثس
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 السوسف بوجو إمالة )نرى( وصال مع ترقيق الـ اسم اعباللة مث تفخيمو  ثس
 ضبزة أماؿ )موسى( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر   ثس
 ؿ اؽبمزة يف )نُوِمَن( أبو جعفر بالصلة وأبد ثسواندرج معو ابن كثَت  قالوف بالصلة  ثس

 (َٙ٘تْشُكُدوَف ) سْ َلَ لَّكُ  سْ ِمْن دَػْ ِد َمْوِتكُ  سْ ثُسَّ دَػَ جْػَبا ُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثسقالوف 

ـَ َوأَنْػَزْلَبا َعَلْيُكُس اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى  َوَُلَّْلَبا َعَلْيُكُس اْلَغَما
 ضبزة أماؿ )السلوى( ومعو الكسا ف وخلف العاشر  ثس)السلوى( أبو عمرو بالتقليل  ثسقالوف 

 ورش بالتقليل لو ثسورش بتغليظ الـ )َوظَلَّْلَنا( مع فتح )السلوى(  ثس
 ُ ُلوا ِمْن بَيَّْباِت َما َرَزءْػَباُ ْس 

 قالوف 
 (َٚ٘لْظِلُموَف ) سْ أَنْػُفَستُ  آَوَما ََُلُمونَا َوَلِكْن َ انُو 

 قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل  ثسفصل قالوف على قصر اؼبن
 قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة  ثسقالوف على التوسط  ثس
 ورش بتفخيم الالـ يف )ظََلُمونَا(  ثسضبزة على طوؿ اؼبنفصل  ثس

َتا َحْيػُت ِشػْئاُ   سْ نَػْغِفػْد َلُكػ  َب ُسػجًَّدا َوُءولُػوا ِحاَّػةٌ َرغَػًدا َواْاُخلُػوا اْلبَػا سْ َوِإْذ ءُػْلَبا اْاُخُلوا َ ِذِه اْلَقْدلََة َكُكُلوا ِمبػْ
 َخاَالَاُ سْ 

 لال  ظُت ح: وفيها ويف اْلعراؼ )نغفر( بنونو    وال ضم واكسر فاءه  ٚ٘ٗ-ٙ٘ٗالشاطبية يف البقرة رقم 
 معو يف اْلعراؼ وصال نافعأنثوا       وعن  للشاـصال و أوذكر ىنا                                         

 م         كالطيبة : يغفر مداً أنث ىنا  
 ]يُعَفْر : نافع وأبو جعفر [ ] تُػْغَفْر : ابن عامر[ ]نَػْغِفْر : الباقوف[

 دليل اإلدغاـ : والراء جزما بالمها  كواصرب غبكم طاؿ باػبلف يذبال ٕٓٛبية رقم الشاط
 يل اْللف اليت بعدىا ياء )َخطَايَاُكْم( ورش بتقل ثسقالوف قرأ بياء الغيبة وضمها وفتح الفاء ) يُػْغَفْر( 
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دوري بعػػدـ اإلدغػػاـ بػػالالـ والػػراء وانػػدرج معػػو خػػالد  ثػػسدوري قػػرأ بػػالنوف )نَػْغِفػػْر َلكػػم(( وأدغػػم الػػراء بػػالالـ  ثػػس
 وخلف العاشر وعاصم 

 الكسا ف بالنوف )نَػْغِفْر( وأماؿ اْللف اليت بعدىا ياء )َخطَايَاُكْم(  ثس
 خاطبة اؼبضمومة وفتح الفاء )تُػْغَفْر( ومعو ابن ذكواف ىشاـ قرأ بتاء اؼب ثس
 خلف بال غنة وقرأ )نَػْغِفْر(  ثس
 ابن كثَت بالصلة وقرأ )نَػْغِفْر(  ثسقالوف بالصلة قرأ بياء الغيبة وضمها وفتح الفاء ) يُػْغَفْر(  ثس
 صلة أبو جعفر قرأ بياء الغيبة وضمها وفتح الفاء ) يُػْغَفْر( وقرأ )شيتم( وبال ثس
السوسػػف قػػرأ بػػالنوف )نَػْغِفػػْر َلُكػػم(( وأدغػػم الػػراء بػػالالـ وقػػرأ بإدغػػاـ الثػػاء بالشػػُت وأبػػدؿ اؽبمػػزة يػػاء يف )َحْيػػُث  ثػػس

 ِشيُتْم( وفيو اؼبدود الثالتة
توجيو : )نغفػر( : ىنػا واْلعػراؼ قػريء بفػتح النػوف وكسػر الفػاء علػى اإلسػناد للفاعػل وذلػس جػار علػى نظػاـ مػا 

يػػاكم : مفعػػوال بػػو وقػػريء )يعفػػر ( باليػػاء اؼبضػػمومة وفػػتح الفػػاء مبنيػػا للمعلػػـو ونا ػػب الفاعػػل قبلػػو وتكػػوف خطا
 )خطاياكم( 

 (َٛ٘وَسَبزِلُد اْلُمْحِسِبيَن )
 قالوف

َد الَِّذي ِءيَ  َلتُ  ِء ِدَما َ ػانُوا لَػْفُسػُقوَف آمَ كَ َنْػَزْلَبا َعَلى الَِّذلَن ََُلُموا رِْجًزا ِمَن السَّ  سْ كَػَبدََّؿ الَِّذلَن ََُلُموا ءَػْواًل َغيػْ
(ٜ٘) 

 ـزلنا غجا ر الطيبة : قيل غيض جف أشم  يف كسرىا الضم 
 ] قيل : باإلمشاـ ىشاـ والكسا ف ورويس[ ] قيل : الباقوف بكسرة خالصة [

 ضبزة على طوؿ اؼبتصل  ثسقالوف على توسط اؼبتصل بسكوف ميم اعبمع 
  و ابن كثَت وأبو جعفرواندرج مع قالوف بالصلة وتوسط اؼبتصل ثس
 السوسف أدغم الالـ بالالـ )ِقيَل ؽَبُْم( وفيو اؼبدود الثالتة ثس

 مث ىشاـ باإلمشاـ يف )ِقيَل( واندرج معو الكسا ف ورويس 
َر( وبالصلة ثس  أبو جعفر باإلخفاء التنوين عند الغُت )قَػْواًل َغيػْ
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 اؼبتصل  ورش بتغليظ الالـ )ظلموا( معا وترقيق راء )غَت( وطوؿ ثس
 َوِإِذ اْسَاْسَقى ُموَسى ِلَقْوِمِه كَػُقْلَبا اْضِدْب ِدَ َصاَؾ اْلَحَجدَ 

 ورش بالتقليل يف )اْسَتْسَقى ُموَسى ( ثسأبو عمرو قلل )موسى( ثس  قالوف
 ضبزة أماؿ )اْسَتْسَقى ُموَسى( ومعو الكسا ف وخلف العاشر  ثس

بً   ا كَانْػَفَجَدْت ِمْبُه اثْػَبَاا َعْشَدَة َعيػْ
 قالوف

 َءْد َعِلَس ُ  ُّ أُنَاٍس َمْشَددَػُتْس 
 قالوف

 (ُٓٙ ُلوا َواْشَددُوا ِمْن ِرْزِؽ اللَِّه َواَل تَػْ جَػْوا ِكا اأْلَْرِض ُمْفِسِدلَن )
 خلف بالسكت على )الرض( ثسورش بالنقل يف )اْلرض(  ثسقالوف 
ئَِتػا آٍد كَااُْع لََبا رَدََّك ُلْخِدْج لََبا ِممَّا تُػْببِػُي اأْلَْرُض ِمػْن دَػْقِلَتػا َوِءجَّ لَا ُموَسى َلْن َنْصِبَد َعَلى َبَ اـٍ َواحِ  سْ َوِإْذ ءُػْلاُ 

 َوُكوِمَتا َوَعَدِسَتا َوَدَصِلَتا 
 قالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع 

 )موسى(  ورش بالتقليل يف ثسورش بفتح موسى والنقل يف )اْلرض( وترقيق راء )نصرب( علىطوؿ اؼبتصل  ثس
 أبو عمرو بتقليل )موسى( والتحقيق يف )اْلرض(  ثس
 خلف بال غنة )َطَعاـٍ َواِحٍد ( والسكت يف )اْلرض( وأماؿ )موسى(  ثس
 خالد بالتحقيق يف )اْلرض(  ثسخالد بالسكت يف )اْلرض( وطوؿ اؼبتصل وبغنة  ثس
  الكسا ف أماؿ )موسى( وعلى توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر ثس
 قالوف بالصلة  ثس

ٌد   ءَاَؿ أََتْسَاْبِدُلوَف الَِّذي ُ َو َأْاَنى دِالَِّذي ُ َو َخيػْ
 ضبزة أماؿ )أَْدََن( واندرج معو خالد والكسا ف وخلف العاشر  ثس ورش بتقليل )أَْدََن( ثسقالوف 

 َما َس َْلُاْس  سْ اْ ِبُاوا ِمْصًدا كَِإفَّ َلكُ 
 أَْلُتْم( بالتسهيل فقط ضبزة وقف على )سَ  ثس    قالوف 
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  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس
 وعبميع القراء التفخيم يف )ِمْصرًا(

لَُّة َواْلَمْسَكَبُة َودَ   ُءوا ِدَغَضٍ  ِمَن اللَّهِ آَوُضدَِدْي َعَلْيِتُس الذّْ
لػػف العاشػػر وصػػال[]عليِهُم الذلػػة : ]علػيِهِم الذلػػة :أبػػو عمػػرو وصػػال[]عليُهُم الذلػػة :ضبػػزة والكسػػا ف ويعقػػوب وخ

 اعبميع يقف بكسر اؽباء وسكوف اؼبيم ما عدا ضبزة ويعقوب فيقفاف بضم اؽباء وسكوف اؼبيم )عليُهْم( الباقوف[
 قالوف على توسط اؼبتصل

 ُءوا( آ( البدؿ يف )َوبَ ٖورش على طوؿ اؼبتصل ومع ) ثس
لَُّة(  أبو عمرو على توسط اؼبتصل قرأ بكسر اؽباء واؼبيم ثس  )َعَلْيِهِم الذٍّ
لَُّة( وطوؿ اؼبتصل  ثس ُهُم الذٍّ  ضبزة قرأ بضم اؽباء واؼبيم )َعَليػْ
لَُّة( وتوسط اؼبتصل واندرج معو يعقوب وخلف العاشر  ثس ُهُم الذٍّ  الكسا ف قرأ بضم اؽباء واؼبيم )َعَليػْ

 ُلوَف البَِّبيّْيَن ِدَغْيِد اْلَحقّْ َ انُوا َلْكُفُدوَف دَِآلَاِت اللَِّه َولَػْقاػُ   سْ َذِلَك دِ َنػَّتُ 
 أبدال نافعالشاطبية : وصبعا وفردا يف النيبء ويف النبو   ءة اؽبمز كٌل غَت 

 يف للنيب مع    بيوت النيب الياء شدد مبدال
 الدرة : لكال أجد باب النبوة والنيب أبدؿ لو

 قالوف قرأ )النَِّبيٍّكَُت ( باؽبمزة مد متصل 
 أبو عمرو قرأ بإبداؿ اؽبمزة )النَِّبيٍَُّت (  ثسالبدؿ وطوؿ اؼبتصل ( ٔورش مع ) ثس
 ورش على توسط مث طوؿ البدؿ )بآيات( ثس
 ابن كثَت قرأ )النَِّبيٍَُّت ( وبالصلة واندرج معو أبو جعفر ثسقالوف بالصلة وقرأ )النَِّبيٍّكَُت (  ثس

ه نافع وحده باؽبمزة ووجهو أنو أتى على اْلصل ْلنو من توجيو : النيب والنبيُت واْلنبياء والنبوءة كيف وقع أقر 
 ى التخفيف لكثرة دوره واستعمالو النبأ الذي ىو اػبرب ْلف النيب ـبرب عن ام عز وجل ، ومن ترؾ اؽبمز فهو عل

 (َٔٙذِلَك ِدَما َعَصْوا وََّ انُوا لَػْ َاُدوَف )
 قالوف



 

 
36 

 سْ َأْجػُد ُ  سْ َوالبََّصاَرى َوالصَّادِِئيَن َمْن َآَمَن دِاللَِّه َواْليَػْوـِ اْْلَِخِد َوَعِمَ  َصاِلًحا كَػَلُتػِإفَّ الَِّذلَن َآَمُبوا َوالَِّذلَن َ اُاوا 
 (َٕٙلْحَزنُوَف ) سْ َواَل  ُ  سْ َواَل َخْوٌؼ َعَلْيتِ  سْ ِعْبَد رَدّْتِ 

 ذخ: ويف الصابكُت اؽبمز والصابؤف  ٓٙٗالدليل من الشاطبية رقم 
 فع وأبو جعفر [ ] الصابكُت : الباقوف [] والصابُت : نا

 ]وال خوٌؼ عليُهم : ضبزة[]وال خوَؼ عليُهم[]وال خوٌؼ عليِهْم : الباقوف[
 قالوف على توسط الصلة  ثسقالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر  ثسقالوف قرأ )َوالصَّاِبَُت( بإسقاط اؽبمزة 

 لةابن كثَت قرأ )َوالصَّابِِكَُت ( باؽبمز وبالص ثس
 ابن عامر قرأ )َوالصَّابِِكَُت ( باؽبمز وبالصلة وبدوف صلة واندرج معو عاصم  ثس
ُهْم( وضم اؽباء   ثس  يعقوب قرأ )َوالصَّابِِكَُت ( وقرأ بفتح الفاء يف )َخْوَؼ َعَليػْ
 ( ورش قرأ )َوالصَّاِبَُت( وتقليل )النصارى( مع قصر البدؿ يف )َآَمُنوا (و )َآَمَن( و)اْلَِخرِ  ثس
 أبو عمرو أماؿ )َوالنََّصاَرى( وقرأ باؽبمز يف ) َوالصَّابِِكَُت( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر  ثس 
ُهْم( وأماؿ )َوالنََّصاَرى(  ثس  خالد بالتحقيق يف )اْلَِخِر( و ضم اؽباء يف)َعَليػْ
ُهْم( خلف أماؿ )َوالنََّصاَرى( وقرأ باؽبمز يف ) َوالصَّابِِكَُت( وبالسكت عل ثس  ى )اْلَِخِر( وضم اؽباء يف )َعَليػْ
ُهْم(و أمػػػػاؿ  ثػػػػس خلػػػػف بالسػػػػكت علػػػػى السػػػػاكن اؼبفصػػػػوؿ )َمػػػػْن َآَمػػػػَن( واؼبوصػػػػوؿ )اْلَِخػػػػِر( وضػػػػم اؽبػػػػاء ) َعلَػػػػيػْ

 )َوالنََّصاَرى( 
 سط مث الطوؿ ( البدؿ يف )َآَمُنوا (و )َآَمَن( و)اْلَِخِر( التو ٕورش  قرأ )َوالصَّاِبَُت( وتقليل )النصارى( مع ) ثس

توجيو : قرأه نافع بغَت نبز لتخفيف اؽبمز أو ْلنو من )صبا( يصبو إذا فعل ما ال هبب لو فعلو كما يفعل الصيب 
 فيكوف يف االعتالؿ حذؼ المو ، والباقوف باؽبمز ووجههم أنو من صبأ الرجل يف دينو إذا خرج منو 

َبا ُ  آُس الاُّوَر ُخُذوا مَ َوَركَػْ َبا كَػْوَءكُ  سْ َوِإْذ َأَخْذنَا ِميجَاَءكُ  ٍة َواذُْ ُدوا َما ِكيِه َلَ لَّكُ  سْ َآتَػيػْ  (ٖٙتَػاػَُّقوَف ) سْ ِدُقوَّ
 قالوف على توسط اؼبنفصل   ثسقالوف على قصر اؼبنفصل 

 خالد بغنة   ثسخلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة  ثس
  واندرج معو أبو جعفر قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل ثس
 َت مع صلة اؽباء يف )فيو( ابن كث ثس
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 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  ثس
َناُكْم (والنقل يف )َوِإْذ َأَخْذنَا( ٖورش مع ) ثس  ( البدؿ يف )َآتَػيػْ
 خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )َوِإْذ َأَخْذنَا (  ثس

 ِمْن دَػْ ِد َذِلكَ  سْ ثُسَّ تَػَولَّْياُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس )ِمْن بَػْعِد َذِلَس ( ذاؿالسوسف أدغم الداؿ بال ثس قالوف 

 ( ِٗٙمَن اْلَخاِسدِلَن ) سْ َورَْحَمُاُه َلُكْباُ  سْ كَػَلْواَل َكْضُ  اللَِّه َعَلْيكُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة  ثسقالوف 

 (ُ٘ٙ ونُوا ِءَدَاًة َخاِسِئيَن )  سْ ِكا السَّْبِي كَػُقْلَبا َلتُ  سْ َوَلَقْد َعِلْمُاُس الَِّذلَن اْعَاَدْوا ِمْبكُ 
 ورش رقق راء )ِقَرَدًة(  ثسضبزة بالتسهيل يف )َخاِسِكَُت( ولو اغبذؼ )َخاِسَُت(  ثسقالوف 

 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت  ثس
 ِكَُت( وال شفء ْلس جعفر يف )خاسكُت(أبو جعفر بالصلة و لو اإلخفاء يف التنوين مع اػباء )ِقَرَدًة َخاسِ  ثس
 ( َٙٙكَجَ ْلَباَ ا َنَكااًل ِلَما دَػْيَن َلَدلْػَتا َوَما َخْلَفَتا َوَمْوِعَظًة ِلْلُماَِّقيَن ) 

 قالوف
 َأْف َتْذَدُحوا دَػَقَدةً  سْ َوِإْذ ءَاَؿ ُموَسى ِلَقْوِمِه ِإفَّ اللََّه لَْ ُمدُ ُ  

 الحدوف ما ألف …. : … ٘٘ٗ- ٖ٘ٗالشاطبية يف البقرة 
 و)يأُمُرىم( أيضا و)تأُمُرىم( تال     لووإسكاف )بارِْ ُكم( و)يأمرُُكم( 

 ـبتلسا جال  الدوريو)ينُصرُكم( أيضا و)يشِعرُُكم( وكم   جليل عن 
 ب طال واػبلف حالطيبة : )بار كم( سكن أو اختلس 

 ] يأُمرُكم : الباقوف[]يأُمرْكم : دوري ولو اختالس الضمة [ ] ياُمرْكم : السوسف [ 
 واندرج معو ابن كثَت قالوف بالصلة  ثسقالوف على قصر اؼبنفصل 

 أبو جعفر بالصلة وإبداؿ اؽبمزة يف )يَاُمرُُكم(  ثس
 قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة على التوسط باؼبنفصل  ثس
 ورش على التقليل يف )موسى(  ثس ورش على طوؿ اؼبنفصل وإبداؿ اؽبمزة يف )يَاُمرُُكم( وفتح موسى ثس
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السوسف بإبداؿ اؽبمزة وسكوف الراء  ثسدوري على قصر اؼبنفصل وتقليل )موسى( وبسكوف الراء يف )يَْأُمرُْكْم(  ثس
 دوري باختالس الضمة يف )يَْأُمرُُكْم( وىو اإلتياف دبعظم اغبركة وقدر بثلثيها  ثسيف )يَاُمرُْكم( 

دوري باختالس الضمة يف )يَػْأُمرُُكْم( وىػو اإلتيػاف دبعظػم اغبركػة  ثسف يف )يَْأُمرُْكْم( دوري على التوسط والسكو  ثس
 وقدر بثلثيها 

 خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ  ثسضبزة أماؿ )موسى( وطوؿ اؼبنفصل  ثس
 ط الكسا ف أماؿ )موسى( على توسط اؼبنفصل وفتح )بقرة( واندرج معو خلف العاشر بإمالة )موسى( فق ثس
 الكسا ف بوجو إمالة )بقرة( ْلنو أمالو خبلف )ْلإا من حروؼ أكهر( ثس 
 أَتَػاَِّخُذنَا ُ ُزًوا آءَاُلو 

 صال    ف:          و)ىزؤا( و)كفؤا (يف السواكن  ٔٙٗ-ٓٙٗالدليل من الشاطبية رقم 
 واقفا مث موصال   وحفصوقفو      بواو  وضبزةوضم لباقيهم 

 مح الدرة : باب )يأمر ( أمت
 [ ] ُىُزؤاً : الباقوف [ وصال وخلف العاشر وصال ووقفا ] ُىُزوا : حفص [ ]ُىْزءاً : ضبزة

 قرأ )ُىُزؤا( بضم الزاي ونبز بعدهو قالوف على قصر اؼبنفصل 
 قرأ )ُىُزؤا( بضم الزاي ونبز بعدهو على توسط اؼبنفصل قالوف  ثس
 قرأ )ُىُزًوا( حبذؼ اؽبمز و على توسط اؼبنفصل حفص  ثس
 قرأ بسكوف الزاي )ُىْزءاً ( وقفا ووصال و على توسط اؼبنفصل خلف العاشر  ثس
 ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ )ُىُزؤا(  ثس
ضبزة وقرأ وصال )ُىْزءاً( ووقف ضبزة حبذؼ اؽبمزة وبزاي مفتوحة بعده ألف ) ُىػزَا ( والوجػو الثػاين أبػدؿ اؽبمػزة  ثس

 ي . والقياس مقدـ على الرسم .واوا على الرسم )ُىْزًوا( مع إسكاف الزا
توجيو : ىزؤا أينمػا وقػع وكػذا كفػؤا بسػورة اػبػالص قػريء بإبػداؿ اؽبمػزة الػيت ىػف الصػل يف كليهمػا واوا للتخفيػف 
بعد ضم ما قبلها وىو عُت الفعل أو إسكانو كما قريء بإبقاء اؽبمز على أصلو   ومثلو يف تسكُت عينو وربريكو 

ر واليسر وجػزءا وأكػل والرعػب ورعبػا ورسػل والسػحت وللسػحت وجػرؼ واْلذف بالضم )القدس وخطوات والعس
وأذف وأذنيػػػو وقػػػل أذف وقربػػػة بالتوبػػػة وسػػػبلنا بػػػإبراىيم والعنكبػػػوت ونكػػػرا بػػػالكهف والطػػػالؽ ونكػػػر بػػػالقمر ونػػػذرا 
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ل باؼبرسػػالت ووجػػو إسػػكاف مػػا ذكػػر أنػػو لغػػة سبػػيم وأسػػد وعامػػة قػػيس ووجػػو ضػػمها أنػػو لغػػة اغبجػػازيُت وقيػػل اْلصػػ
 السكوف وأتبع أو اْلصل الضم وأسكن للتخفيف .

 (ٚٙءَاَؿ َأُعوُذ دِاللَِّه َأْف َأُ وَف ِمَن اْلَجاِ ِليَن )
 قالوف مث ورش بالنقل )َأْف َأُكوَف( مث ضبزة بالسكت )َأْف َأُكوَف(

 ءَاُلوا ااُْع لََبا رَدََّك لُػبَػيّْْن لََبا َما ِ اَ 
 يو(يعقوب وقف باؽباء على )ى ثس قالوف

 ءَاَؿ ِإنَُّه لَػُقوُؿ ِإنػََّتا دَػَقَدٌة اَل كَاِرٌض َواَل ِدْكٌد َعَواٌف دَػْيَن َذِلكَ 
 خلف بال غنة يف )فَاِرٌض َواَل ( ثس ورش بًتقيق الراء يف )بكٌر( ثسقالوف 

 (ٛٙكَاكْػَ ُلوا َما تُػْؤَمُدوَف )
 و السوسف وأبو جعفر ووقفا ضبزةورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا يف )ُتوَمُروَف( واندرج مع ثسقالوف 

 ءَاُلوا ااُْع لََبا رَدََّك لُػبَػيّْْن لََبا َما َلْونُػَتا 
 قالوف

ُِدِلَن )آءَاَؿ ِإنَُّه لَػُقوُؿ ِإنػََّتا دَػَقَدٌة َصْفدَ   (ُٜٙء كَاِءٌع َلْونُػَتا َتُسدُّ البَّا
 ورش على طوؿ اؼبتصل ثسقالوف على توسط اؼبتصل 

َبا َوِإنَّ ءَاُلوا ااُْع لََبا رَ   (َٓٚء اللَُّه َلُمْتَاُدوَف )آِإْف شَ  آدََّك لُػبَػيّْْن لََبا َما ِ َا ِإفَّ اْلبَػَقَد َتَشادََه َعَليػْ
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 أماؿ )شاء( واندرج معو خلف العاشر  اؼبنفصل توسطكواف على ابن ذ  ثسقالوف على توسط اؼبنفصل   ثس
 زة على طوؿ اؼبنفصل أماؿ )شاء(ضب ثسورش على طوؿ اؼبنفصل  ثس

 ءَاَؿ ِإنَُّه لَػُقوُؿ ِإنػََّتا دَػَقَدٌة اَل َذُلوٌؿ تُِجيُد اأْلَْرَض َواَل َتْسِقا اْلَحْدَث ُمَسلََّمٌة اَل ِشَيَة ِكيَتا
 ورش بالنقل يف )اْلرض(  وترقيق الراء )تُِثَُت(ثس خلف بالسكت يف )اْلرض(  ثسقالوف 

 دِاْلَحقّْ  ءَاُلوا اْْلََف ِجْئيَ 
 السوسف قرأ )جيت( واندرج معو ابن صباز  ثسقالوف 
 ابن ورداف بالنقل يف )اْلََف ( )قالوالف ( وقرأ )جيت(ثس 
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 ( أوجو البدؿ يف )الف( القصر والتوسط والطوؿ يف البدؿ ٖورش بالنقل يف )اْلََف ( مع ) ثس
 ضبزة بالسكت على )الف( ثس

لو تالتة البدؿ . وإذا بدأ بالالـ فيتعُت القصر يف البدؿ ويبتنع التوسط واؼبد ومثلها فا دة : إذا بدأ ُّمزة الوصل ف
الخػػرة وغَتىػػا يقػػوؿ اإلمػػاـ اؼبتػػويل يف التحريػػرات : ويف كبػػو الف ابػػدأ ُّمػػز مثلنػػا   وإف تبتػػديء بػػالالـ فالقصػػر 

 أعمال
 (َٔٚكَذَدُحوَ ا َوَما َ اُاوا لَػْفَ ُلوَف )

 قالوف
 ِكيَتا  سْ نَػْفًسا كَااَّارَْأتُ  سْ َوِإْذ ءَػاَػْلاُ 

 السوسف قرأ بإبداؿ اؽبمزة )فَادَّارَامُتْ(  ثسقالوف 
 أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اؽبمزة يف )فَادَّارَامُتْ( ثس واندرج معو ابن كثَتقالوف بالصلة  ثس

 (َٕٚتْكُاُموَف ) سْ َواللَُّه ُمْخِدٌج َما ُ ْباُ 
 و ابن كثَت وأبو جعفرواندرج مع قالوف بالصلة ثسقالوف 

 كَػُقْلَبا اْضدِدُوُه دِبَػْ ِضَتا 
 ابن كثَت مع صلة اؽباء يف )اْضرِبُوُه( ثسقالوف 

 (ٖٚتَػْ ِقُلوَف ) سْ َآلَاتِِه َلَ لَّكُ  سْ َ َذِلَك ُلْحِيا اللَُّه اْلَمْوَتى َولُدِلكُ 
 وأبو جعفر واندرج معو ابن كثَت قالوف بالصلة على قصرىا ثسقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 قالوف بالصلة على توسطها  ثس
التقليل مع توسط وطوؿ  ثسطوؿ البدؿ )َآيَاتِِو(  ثس( أوجو فتح اليا ف )اؼبوتى( وقصر ٗمث ورش مع طوؿ الصلة )

 البدؿ )َآيَاتِِو( 
 أبو عمرو قلل )اؼبوتى( بدوف صلة  ثس

 مث ضبزة أماؿ )اؼبوتى( واندرج مع خالد والكسا ف وخلف العاشر
 خلف بالسكت على )َويُرِيُكْم َآيَاتِِو( مع اإلمالة ثس

 ِمْن دَػْ ِد َذِلَك َكِتَا َ اْلِحَجارَِة َأْو َأَشدُّ َءْسَوةً  سْ ثُسَّ َءَسْي ءُػُلوُدكُ 
 ال حاردا باضيا ر الشاطبية : وىا )ىو( بعد الواو والفا وال مها     وىا )ىف( أسكن 
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 وعن كلٍّ )يبل ىو( اقبال اف والضم غَتىم     وكسربفقا ر و)مث ىو( 
 ال فحرؾضبد و أالدرة : )وىو()وىف( )يبل ىو( )مث ىو( أسكنا 

 زحل بنا تد ر الطيبة : وسكن ىاء ىو ىف بعد فا       واو والـ 
 ] فْهَف : قالوف وأبو عمرو والكسا ف وأبو جعفر [ ] َفِهَف : الباقوف [

 قالوف قرأ بسكوف اؽباء يف )فَػْهَف( 
 أ بسكوف اؽباء يف )فَػْهَف( وأماؿ) َقْسَوًة( وجها واحدا وقفا الكسا ف قر  ثس
 ورش بكسر اؽباء يف )َفِهَف( والنقل يف )أَْو َأَشد (  ثس
 خلف بالسكت يف )أَْو َأَشد (  ثسابن عامر بكسر اؽباء يف )َفِهَف(  ثس
 ْهَف( السوسف أدغم الداؿ بالذاؿ )ِمْن بَػْعِد َذِلَس( و قرأ بسكوف اؽباء يف )فػَ  ثس
 ابن كثَت بكسر اؽباء يف )َفِهَف(   ثس قالوف بالصلة و قرأ بسكوف اؽباء يف )فَػْهَف( واندرج معو أبو جعفر  ثس

 َوِإفَّ ِمَن اْلِحَجارَِة َلَما لَػاَػَفجَُّد ِمْبُه اأْلَنْػَتاُر 
 ضبزة بالسكت ثس ورش بالنقل على )اْلإار(ثس قالوف 

َتا َلَما َلشَّقَّ   ُء آُق كَػَيْخُدُج ِمْبُه اْلمَ َوِإفَّ ِمبػْ
 ( حركات ٙقالوف على توسط اؼبتصل وجا ز لو وقفا مد اؼبتصل )

 ورش على طوؿ اؼبتصل  ثس
 ( البدؿ قصر اْللف وتوسطو وطولو مث التسهيل مع الرـو والتوسط مث القصر ٖ( أوجو اؼباء )٘ىشاـ ) ثس
طولو مث التسهيل مع الرـو والطوؿ مث القصر اندرج مع ( البدؿ قصر اْللف وتوسطو و ٖ( أوجو اؼباء )٘ضبزة ) ثس

 ( حركاتٙ( أوجو وبقف لو التسهيل مع اؼبد )ٗىشاـ ب )
َتا َلَما لَػْتِبُط ِمْن َخْشَيِة اللَّهِ   َوِإفَّ ِمبػْ

 قالوف مث أبو جعفر أخفى النوف عند اػباء )ِمْن َخْشَيِة(
 (َٗٚوَما اللَُّه ِدَغاِكٍ  َعمَّا تَػْ َمُلوَف )

 نا د: وبالغيب )َعمَّا تَػْعَمُلوَف( ىنا  ٕٙٗالشاطبية رقم 
 ـدالطيبة : )ما يعملوف( 
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 ] عما يعملوف : ابنكثَت [ ] عما تعملوف : الباقوف[
 ابن كثَت قرأ بياء الغيبة )عما يعملوف( ثسقالوف 

مػن اػبطػاب إىل الغيبػة  توجيو : قريء بتاء اػبطاب جريا على نسق ما قبلو وقريء باليػاء علػى االلتفػات واػبػروج
 إعراضا عن بٍت إسرا يل اؼبخاطيب )مث قست قلوبكم(

تُ  سْ َأكَػَاْاَمُ ػػوَف َأْف لُػْؤِمبُػػوا َلُكػػ ـَ اللَّػػِه ثُػػسَّ ُلَحدُّْكونَػػُه ِمػػْن دَػْ ػػِد َمػػا َعَقلُػػوُه َوُ ػػ سْ َوءَػػْد َ ػػاَف َكدِلػػٌق ِمػػبػْ  سْ َلْسػػَمُ وَف َ ػػاَل
 (٘ٚلَػْ َلُموَف )

 ابن كثَت بصلة اؽباء )َعَقُلوُه(  ثسقالوف بالصلة  ثسمع قالوف بسكوف ميم اعب
 ورش قرأ )يُوِمُنوا( ومعو السوسف  ثس
 خلف بال غنة يف )َأْف يُػْؤِمُنوا(ثس أبو جعفر بالصلة وقرأ )يُوِمُنوا(  ثس

ثُونَػتُ ِإلَػػى دَػْ ػػٍض ءَػػالُ  سْ َآَمبَّػػا َوِإَذا َخػػاَل دَػْ ُضػػتُ  آَوِإَذا َلُقػػوا الَّػػِذلَن َآَمبُػػوا ءَػػاُلو   سْ ِدَمػػا كَػػػَاَح اللَّػػُه َعلَػػػْيكُ  سْ وا أَُتَحػػدّْ
 جُّوُؾ ِدِه ِعْبَد رَدُّْكسْ آلُِيحَ 

 قالوف بالصلة  ثس      قالوف على قصر اؼبنفصل 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس      قالوف على توسط اؼبنفصل ثس 
 ورش على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ الصلة  ثس
 خلف بالسكت )بعضهم إىل(   ثس      بالتحقيق )بعضهم إىل(  وطوؿ اؼبنفصل  ضبزة ثس
 ورش مع وجهف البدؿ التوسط والطوؿ  ثس

 (َٙٚأَكاَل تَػْ ِقُلوَف )
 قالوف

 (َٚٚأَواَل لَػْ َلُموَف َأفَّ اللََّه لَػْ َلُس َما ُلِسدُّوَف َوَما لُػْ ِلُبوَف )
 السوسف أدغم اؼبيم باؼبيم )يَػْعَلُم َما( ثس      ر وَف(ورش بًتقيق الراء يف )ُيسِ ثس       قالوف
تُ   (ِٛٚإالَّ َلظُبُّوَف ) سْ َأَماِناَّ َوِإْف  ُ  ُأمّْيُّوَف اَل لَػْ َلُموَف اْلِكَااَب ِإْلَّ  سْ َوِمبػْ

 الأالدرة : خف )اْلماين( مسجال 
 ] إال أمايَن : أبو جعفر[ ] إال أماينَّ : الباقوف[
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 قالوف على التوسط  ثس وسكوف ميم اعبمعؼبنفصل قالوف على قصر ا
 على طوؿ اؼبنفصل  ضبزة ثس
 واندرج معو ابن كثَت قالوف على قصر اؼبنفصل بالصلة على قصرىا  ثس
  أبو جعفر بالصلة وزبفيف )أََماينَ ( ثس
  توسط الصلة قالوف على توسط اؼبنفصل و  ثس
 على )منهم أميوف( خلف بالسكتس ث      يف )منهم أميوف(ورش على طوؿ الصلة  ثس

توجيػػو : قػػريء اْلمػػاين وبابػػو : بتشػػديد اليػػاء وىػػو اْلصػػل يف اؼبفػػرد ويف اعبمػػع منػػو علػػى وزف أفاعيػػل كمػػا قػػريء 
بالتخفيف على وزف أفاعل مع إسكاف الياء يف اؼبرفوع من ذلس واؼبخفوض وبكسر ىاء أمػانيِهم لكوإػا بعػد يػاء 

 التشديد والتخفيف ونبا لغتاف  ساكنة قاؿ أبو حامت : لس فيو
 ثُسَّ لَػُقوُلوَف َ َذا ِمْن ِعْبِد اللَِّه لَِيْشاَػُدوا ِدِه ثََمًبا َءِلياًل  سْ كَػَوْلٌ  ِللَِّذلَن َلْكُاُبوَف اْلِكَااَب دِ َْلِدلتِ 

 (لال عن الياء إف تسكن سوى الفرد حالدرة : والضم يف اؽباء )
 : الباقوف[] بأيديُهم : يعقوب [ ] بأيديِهم 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثسقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 السوسف أدغم الباء بالباء يف )اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهْم(  ثس
 رويس بوجو اإلدغاـ خبلف )اْلِكَتاَب بِأَْيِديُهْم( وضم اؽباء  ثس
 ضم اؽباء )بأيديُهم( بدوف إدغاـ الباء بالباء  يعقوب ثس

 (ِٜٚممَّا َلْكِسُبوَف ) سْ َوَوْلٌ  َلتُ  سْ ِممَّا َ َاَبْي أَْلِدلتِ  سْ كَػَوْلٌ  َلتُ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ورش بالنقل يف )َكَتَبْت أَْيِديِهْم( ثس 
 خلف بالسكت يف )َكَتَبْت أَْيِديِهْم ( ثس
 يعقوب بضم اؽباء يف ) أَْيِديُهْم( ثس
 كثَت وأبو جعفر   قالوف بالصلة واندرج معو ابن ثس

 أَلَّاًما َمْ ُدوَاةً  َوءَاُلوا َلْن َتَمسََّبا البَّاُر ِإّْل 
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 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 أماؿ )َمْعُدوَدًة( وقفا على توسط اؼبنفصل و الكسا ف  ثس      اؼبنفصلتوسط قالوف على  ثس
 ورش على طوؿ اؼبنفصل  ثس

ـْ تَػُقوُلوَف َعَلى اللَِّه َما اَل تَػْ َلُموَف ) ~َلْن ُلْخِلَف اللَُّه َعْتَدهُ ِعْبَد اللَِّه َعْتًدا كػَ  سْ ُءْ  أَتََّخْذتُ   (َٓٛأ
 غفالداشر ع: وياسُت أظهر.../ ازبذسبو    أخذمت ويف اإلفراد  ٖٕٛالشاطبية باب حروؼ قربت ـبارجها بيت 

 أزبذمت : باإلظهار : ابن كثَت وحفص ورويس[ ] أزبذمت باإلدغاـ : الباقوف[
      لوف على قصر اؼبنفصل وإدغاـ الذاؿ بالتاء يف )َأزبََّْذمُتْ ( قا
 قالوف على التوسط واإلدغاـ يف )َأزبََّْذمُتْ (  ثس
                    خالد على طوؿ اؼبنفصل واإلدغاـ يف )َأزبََّْذمُتْ ( ثس
 بال غنة واإلدغاـ يف )َأزبََّْذمُتْ ( على طوؿ اؼبنفصل و خلف  ثس
 واندرج معو أبو جعفر وف بالصلة على قصر اؼبنفصل واإلدغاـ يف )َأزبََّْذمُتْ (قال ثس
 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل واإلدغاـ يف )َأزبََّْذمُتْ (   ثس
 ابن كثَت على اإلظهار يف )َأزبََّْذمُتْ( وبالصلة  ثس

 مث رويس على اإلظهار يف )َأزبََّْذمُتْ( وقصر اؼبنفصل بدوف صلة 
 حفص على التوسط يف اؼبنفصل و على اإلظهار يف )َأزبََّْذمُتْ(  ثس
    بالنقل يف )ُقْل َأزبََّْذمُتْ ( واإلدغاـ يف )َأزبََّْذمُتْ( على طوؿ اؼبنفصل و ورش  ثس
 بالسكت يف )ُقْل َأزبََّْذمُتْ (واإلدغاـ يف )َأزبََّْذمُتْ(    على طوؿ اؼبنفصل و خلف  ثس

 َئًة َوَأَحاَبْي ِدِه َخِايَئُاُه كَُ ولَِئَك َأْصَحاُب البَّارِ دَػَلى َمْن َ َسَ  َسيّْ 
        نافع: )خطيكتو( التوحيد عن غَت  ٖٙٗالشاطبية رقم 

 ناتذ إالطيبة : خطيكاتو صبع 
 ] خطيكاتو : نافع وأبو جعفر [ ]خطيكتو: الباقوف[

 قالوف على اعبمع يف )خطيكاتو( واندرج معو أبو جعفر 
 ى فتح )بلى( وقصر البدؿ يف )خطيكاتو( وقلل )النار( وطوؿ اؼبتصل ورش عل ثس
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 ورش على الفتح وطوؿ البدؿ  ثس
 أبو عمرو أماؿ )النار( وأفرد خطيكتو وتوسط اؼبتصل  ثس
 ورش على طوؿ البدؿ  ثس     ورش بالتقليل وعليو توسط البدؿ ثس 
 خالد بغنة وطوؿ اؼبتصل وأماؿ )بلى(  ثس       خلف بال غنة وطوؿ اؼبتصل وأماؿ )بلى( وأفرد )خطيكتو( ثس
 واندرج معو خلف العاشر وأفرد )خطيكتو( أبو اغبارث أماؿ )بلى( مع توسط اؼبتصل  ثس
  وأفرد )خطيكتو( الدوري الكسا ف أماؿ )بلى( و)النار( مع توسط اؼبتصل  ثس

فردة وقريء )خطيآتو( صبع تأنيث وتوجيو ذلس توجيو : قرأ اعبمهور باإلفراد يراد بو اعبنس ومقابلة السيكة وىف م
 أف الكبا ر كثَتة فجاء اللفظ مطابقا للمعٌت .

 (ِٔٛكيَتا َخاِلُدوَف ) سْ  ُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثسقالوف 

 َوالَِّذلَن َآَمُبوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُأولَِئَك َأْصَحاُب اْلَجبَِّة 
 الكسا ف أماؿ )اعْبَنَِّة ( وقفا  ثسط اؼبتصل قالوف على توس

 ( البدؿ يف )آمنوا( على القصر اندرج ضبزة معوٖورش على طوؿ اؼبتصل مع ) ثس
 (ِٕٛكيَتا َخاِلُدوَف ) سْ  ُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثسقالوف 
َف ِإالَّ اللَّػػَه َودِاْلَوالِػَدْلِن ِإْحَسػانًا َوِذي اْلُقْددَػػى َواْلَياَػاَمى َواْلَمَسػػاِ يِن ِإْسػَدائِيَ  اَل تَػْ بُػُدو  ~َوِإْذ َأَخػْذنَا ِميجَػاَؽ دَبِػػا 

 (ُٖٛمْ ِدُضوَف ) سْ َوأَنْػاُ  سْ ِإالَّ َءِلياًل ِمْبكُ  سْ َوُءوُلوا ِللبَّاِس ُحْسًبا َوَأِءيُموا الصَّاَلَة َوَآُتوا الزََّ اَة ثُسَّ تَػَولَّْياُ 
 خلال دايع ش: و)اَل يَػْعُبُدوَف( الغيب  ٖٙٗالشاطبية رقم 

 شافالدرة : )يعبدوا( خاطب 
 ضار ـ دالطيبة : ) ال يعبدوف( 

 كره وحسنا بضمو     وساكنو الباقوف وأحسن مقوال ش: وقل )حسنا(  ٗٙٗالشاطبية رقم 
 وىحالدرة : وقل حسنا معو تنادوا وننسها وتسأؿ 

 ؿد عمز حى إالطيبة : حسنا فضم أسكن 
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 ] ال تعبدوف : الباقوف[    يعبدوف: ابن كثَت ضبزة والكسا ف[ ]ال
 ] ُحْسَنا : الباقوف[    ] َحَسَنا : ضبزة والكسا ف ويعقوب وخلف العاشر [

 قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ بتاء اػبطاب )ال تعبدوف( وقرأ بضم اغباء وسكوف السُت )ُحْسنا( 
 طاب )ال تعبدوف( وقرأ )َحَسَنا( يعقوب وقرأ بتاء اػب ثسقالوف بالصلة  ثس
 وقرأ بتاء اػبطاب )ال تعبدوف( وقرأ بضم اغباء وسكوف السُت )ُحْسنا(  وأماؿ )للناس(  دوري قلل )القرَب( ثس
السوسػػف قلػػل )القػػرَب( وأدغػػم الػػالـ بػػالالـ يف )ِإْسػػرَا ِيَل اَل( وإظهػػار  ثػػسابػػن كثػػَت قػػرأ )ال يعبػػدوف(  والصػػلة  ثػػس

السوسػف أدغػم الوجػو الثػاين )الزََّكػاَة  ثػسالسوسف قلل )القرَب( وأدغػم الػالـ بػالالـ يف )ِإْسػرَا ِيَل اَل(  ثس ()الزََّكاَة مُثَّ 
 أبو جعفر بالتسهيل مع اؼبد والقصر يف )إسرا يل(  ثسمُثَّ(  
 قالوف بالصلة على التوسط باؼبنفصل وعلى توسطها  ثسقالوف على التوسط باؼبنفصل ثس 
 وأماؿ )للناس( التوسط بالتقليل يف )القرَب(دوري على  ثس
 خلف العاشر قرأ )ال تعبدوف ( وقرأ )َحَسَنا( وأماؿ )القرَب واليتامى(  ثس
 الكسا ف قرأ على توسط اؼبنفصل وقرأ )ال يعبدوف( وقرأ )َحَسَنا( وأماؿ )القرَب واليتامى( ثس
دوف( وقػػرأ )َحَسػػَنا( وأمػػاؿ )القػػرَب واليتػػامى( خلػػف علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل قػػرأ علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل وقػػرأ )ال يعبػػ ثػػس

 بالتحقيق وبال غنة مث خالد بغنة 
ورش على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ الصلة وطوؿ اؼبتصل وقرأ بتاء اػبطاب )ال تعبدوف( وقػرأ بضػم اغبػاء وسػكوف ثس 

 ( أوجو فتح وعليو القصر والطوؿ يف البدؿ ٗوب) السُت )ُحْسنا( وغلظ الالـ يف )الصالة(
 التقليل وعليو التوسط والطوؿ يف البدؿ ورش ب ثس
خلف بالسكت يف اؼبفصػوؿ )وإذ أخػذنا( و)تػوليتم إال( علػى طػوؿ اؼبنفصػل قػرأ علػى طػوؿ اؼبنفصػل وقػرأ )ال  ثس

 يعبدوف( وقرأ )َحَسَنا( وأماؿ )القرَب واليتامى( بالتحقيق وبال غنة 
إلقبػػػاؿ علػػػيهم باػبطػػػاب ليكػػػوف أدعػػػى للقبػػػوؿ وأقػػػرب توجيػػػو : قػػػريء بالتػػػاء )تعبػػػدوف ( علػػػى االلتفػػػات وضبتػػػو ا

 لالمتثاؿ وقريء بياء الغيبة ْلف بٍت إسرا يل لفظ غيبة 
توجيو حسنا : قرأ اعبمهور )حسنا( بضم اغباء وإسكاف السُت فظاىره انو مصػدر فيكػوف اغبسػن واغبسػن لغتػُت 

تح السػُت واغبػاء ويكػوف صػفة ؼبصػدر وقيل انتصب مفعوال مطلقا من اؼبعٌت )وليحسػن قػولكم حسػنا( وقػريء بفػ
 ؿبذوؼ والتقدير )وقولوا للناس قوال حسنا(
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 (َٗٛتْشَتُدوَف ) سْ َوأَنْػاُ  سْ ثُسَّ َأءْػَدْرتُ  سْ ِمْن ِالَارِ ُ  سْ َواَل ُتْخدُِجوَف أَنْػُفَسكُ  سْ  ُ آَ اَل َتْسِفُكوَف ِامَ  سْ َوِإْذ َأَخْذنَا ِميجَاَءكُ 
 خلف على طوؿ اؼبتصل  ثس      و عمرو أماؿ )ِديَارُِكْم (أب ثس      قالوف على توسط اؼبتصل

       واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثس
 ورش على طوؿ اؼبتصل وبالنقل يف )إذ أخذنا(وقلل )دياركم(  ثس
 خلف على طوؿ اؼبتصل وبالسكت يف )إذ أخذنا(ثس 

ْثِس َواْلُ ػػْدَواِف َوِإْف  سْ َتظَػػاَ ُدوَف َعلَػْيتِ  سْ ِمػػْن ِالَػارِ ِ  سْ َوُتْخدُِجػػوَف َكدِلًقػػا ِمػْبكُ  سْ ِء تَػْقاُػلُػػوَف أَنْػُفَسػكُ َ ػُؤَْل  سْ ثُػسَّ أَنْػػػاُ  دِػػاِِْ
ـٌ َعَلْيكُ  سْ ُأَساَرى تُػَفاُاو ُ  سْ لَْ ُتو ُ   ِإْخَداُجُتسْ  سْ َوُ َو ُمَحدَّ

 لتحرمي أيضا رَبَلَّال لدى ا عنهمابتاً    و ت: )َتظَّاَىُروف( الظاُء ُخفٍَّف  ٘ٙٗالشاطبية رقم 
 [تظّاىروف : الباقوف ]]تظَاىروف:عاصم ضبزة الكسا ف خلف[

 فال ناؽ ر ذ إوضبزة )أسرى( يف )أسارى( وضمهم     )تفادونبو( واؼبد  :ٙٙٗالشاطبية رقم 
 الحاردا باضيا ر : وىا ىو بعد الواو وألفا والمها    وىا ىف أسكن  ٜٗٗالشاطبية رقم 

عليِهم: ]اصم الكسا ف أبو جعفر يعقوب [ ]تَػْفُدوىم : الباقوف[ ]عليُهم : ضبزة ويعقوب[ ]تفادوىم : نافع ع
 الباقوف[

]تظّاىروف أسارى تفادوىم: نافع[]َتظَاىروف أسارى تفادوىم: عاصم والكسا ف[]تظّاىروف أسارى تفدوىم : ابن  
 كثَت وأبو عمرو وابن عامر[ ]َتظَاىروف أسرى تفدوىم : ضبزة[

 قرأ بتشديد الظاء يف )َتظَّاَىُروف( وقرأ باْللف )تُػَفاُدوُىْم( وسكوف اؽباء يف )وْىو( ى قصر اؼبنفصل  عل قالوف
قرأ بتشديد الظاء يف )َتظَّاَىُروف( وقرأ باْللف )تُػَفاُدوُىْم(  وضم اؽباء يف )عليُهم( و  على قصر اؼبنفصليعقوب  ثس

 وضم اؽباء يف )وُىو( 
قرأ بتشديد الظاء يف )َتظَّاَىُروف( وقرأ حبذؼ اْللف يف )تُػْفػُدوُىْم(و أمػاؿ )ِديَػارِِىْم( دوري على قصر اؼبنفصل ثس 

قرأ بتشديد الظاء يف )َتظَّاَىُروف( وقرأ حبػذؼ على قصر اؼبنفصل   و)ُأَساَرى(وسكوف اؽباء يف )وْىو(  مث السوسف
 ف اؽباء يف )وْىو( وحذؼ اؽبمزة يف )ياتوكم( اْللف يف )تُػْفُدوُىْم(  و أماؿ )ِديَارِِىْم ( و)ُأَساَرى( وسكو 

 وقرأ بتشديد الظاء يف )َتظَّاَىُروف( وقرأ باْللف )تُػَفاُدوُىْم( وسكوف اؽباء يف )وْىو(  اؼبنفصل  توسطقالوف على  ثس
م اؽبػاء وقرأ بتشديد الظاء يف )َتظَّاَىُروف( وقرأ حبذؼ اْللف يف )تُػْفُدوُىْم( وضػعلى توسط اؼبنفصل ابن عامر  ثس

 يف )وُىو( 
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ظَػػاَىُروف( وقػػرأ بػػاْللف )تُػَفػػاُدوُىْم( وضػػم اؽبػػاء يف علػػى توسػػط اؼبنفصػػل شػػعبة  ثػػس ََ وقػػرأ بتخفيػػف الظػػاء يف )َت
 )وُىو( 

ظَاَىُروف( وقرأ باْللف )تُػَفاُدوُىْم( وسكوف اؽباء على توسط اؼبنفصل أبو اغبارث  ثس ََ وقرأ بتخفيف الظاء يف )َت
 اَرى(  يف )وْىو( و أماؿ )ُأسَ 

ظَػاَىُروف( وقػرأ حبػذؼ اْللػف يف )تُػْفػُدوُىْم( وضػم اؽبػاء يف )وُىػو(  ثس ََ خلف العاشر وقرأ بتخفيف الظاء يف )َت
 وأماؿ )ُأَساَرى(

دوري أس عمػػرو علػػى توسػػط اؼبنفصػػل قػػرأ بتشػػديد الظػػاء يف )َتظَّػػاَىُروف( وقػػرأ حبػػذؼ اْللػػف يف )تُػْفػػُدوُىْم( و  ثػػس
 اَرى( وسكوف اؽباء يف )وْىو(  أماؿ )ِديَارِِىْم( و)ُأسَ 

ظَاَىُروف(  ثس ََ و أمػاؿ )ِديَػارِِىْم( و)ُأَسػاَرى( وقرأ بػاْللف )تُػَفػاُدوُىْم( دوري الكسا ف وقرأ بتخفيف الظاء يف )َت
 وسكوف اؽباء يف )وْىو( 

أ بػػػاْللف ورش علػػػى طػػػوؿ اؼبتصػػػل واؼبنفصػػػل وبالنقػػػل وبطػػػوؿ الصػػػلة وقػػػرأ بتشػػػديد الظػػػاء يف )َتظَّػػػاَىُروف( وقػػػر  ثػػػس
)تُػَفاُدوُىْم( وضم اؽباء يف )وُىو( و قلل )ِديَارِِىْم ( و)ُأَساَرى( وجها واحدا وأبدؿ اؽبمزة يف )ياتوكم( وترقيػق الػراء 

 يف )إخراجهم( 
ظَاَىُروف( وقرأ حبػذؼ اْللػف يف )تُػْفػُدوُىْم( وقػرأ   ثس ََ خلف بال غنة يف )َوِإْف يَْأُتوُكْم( وقرأ بتخفيف الظاء يف )َت
ْسػػػػَرى( حبػػػػذؼ اْللػػػػف وسػػػػكوف السػػػػُت وأماؽبػػػػا وبػػػػالتحقيق علػػػػى السػػػػاكن اؼبفصػػػػوؿ )يَػػػػْأُتوُكْم َأْسػػػػَرى(و)َعَلْيُكْم )أَ 

( وضم اؽباء يف )وُىو( و)عليُهم(    ِإْخرَاُجُهْم ( مثِْ  والسكت على الساكن اؼبوصوؿ)بِاإْلِ
ْيُكْم ِإْخػرَاُجُهْم (والسػكت علػى السػاكن خلف بالسكت عليهما علػى السػاكن اؼبفصػوؿ )يَػْأُتوُكْم َأْسػَرى(و)َعلَ  ثس

( وضم اؽباء يف )وُىو( و)عليُهم(  مثِْ    وقرأ باْللف )تُػَفاُدوُىْم( اؼبوصوؿ)بِاإْلِ
( ثس  مثِْ  وقرأ باْللف )تُػَفاُدوُىْم(خالد التحقيق فيو  ثسخالد بالسكت على الساكن اؼبوصوؿ )بِاإْلِ
 قالوف بالصلة  ثس
نفصل قرأ بتشديد الظاء يف )َتظَّاَىُروف( وقرأ حبذؼ اْللف يف )تُػْفُدوُىْم( وبالصلة وضػم ابن كثَت على قصر اؼب ثس

 اؽباء يف )وُىو( 
أبو جعفر قرأ بتشديد الظاء يف )َتظَّاَىُروف( وقرأ باْللف )تُػَفاُدوُىْم( وسكوف اؽباء يف )وْىػو( وبالصػلة وحػذؼ  ثس

 اؽبمزة يف )ياتوكم( 
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سػػط باؼبنفصػػل وبالصػػلة وقػػرأ بتشػػديد الظػػاء يف )َتظَّػػاَىُروف( وقػػرأ بػػاْللف )تُػَفػػاُدوُىْم( قػػالوف بالصػػلة علػػى التو  ثػػس
 وسكوف اؽباء يف )وْىو(   

توجيو : تظاىروف عليهم( ىنا )وتظاىرا عليو( بالتحرمي بتشديد الظاء وقريء بتخفيفها على حذؼ تاء االفتعاؿ 
 ال تاء اؼبعارضة على الرجح 

عبمهور بضم اؽبمزة وفتح السُت بعدىا ألف على وزف فعاؿ وىو صبع أسرى ونظَته توجيو : )أسارى( قرأ ا
 )سكرى( وقريء بفتح اؽبمزة وسكوف السُت من غَت ألف أسرى على وزف فعلى وىو صبع أسَت 

توجيو : قرأ اعبمهور بضم التاء وفتح الفاء بعدىا ألف من فادى وعليها فاؼبفاعلة إما على باُّا لالتنُت وقريء 
بفتح التاء وسكوف الفاء وحذؼ اْللف من )فدى( ومعٌت تفدوىم : تعطوا فديتهم ، ومعلـو أف فادى وفدى 

 يتعدياف إىل مفعولُت الثاين حبرؼ جر 
 َأكَػاُػْؤِمُبوَف دِبَػْ ِض اْلِكَااِب َوَتْكُفُدوَف دِبَػْ ضٍ 

 بو جعفر ورش بإبداؿ اؽبمزة يف )أَفَػُتوِمُنوَف ( واندرج معو السوسف وأ ثسقالوف 
نْػَيا سْ ُء َمْن لَػْفَ ُ  َذِلَك ِمْبكُ آَكَما َجزَ   ِإالَّ ِخْزٌي ِكا اْلَحَياِة الدُّ

 قرأهتا على الشيخ ؿبمد السندي :
 قالوف على توسط اؼبتصل 

 الدوري قلل )الدنيا(   ثس
 الكسا ف أماؿ )الدنيا( واندرج معو خلف العاشر  ثس
 ابن كثَت وأبو جعفر واندرج معو قالوف بالصلة على القصر ثس
 قالوف بالصلة على توسطها  ثس
 ورش على تقليلها  ثسورش على طوؿ اؼبتصل وفتح )الدنيا( وطوؿ الصلة  ثس
 خالد بدوف صلة وبغنة وباإلمالة يف )الدنيا(  ثس
 دنيا(خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ وبال غنة وباإلمالة يف )ال ثسخلف بال غنة وباإلمالة يف )الدنيا(  ثس

 َأَشدّْ اْلَ َذاِب  ~َولَػْوـَ اْلِقَياَمِة لُػَداُّوَف ِإَلى
 قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ورش بطوؿ اؼبنفصل 

 (َ٘ٛوَما اللَُّه ِدَغاِكٍ  َعمَّا تَػْ َمُلوَف )
 ال دفوه صلىإاين : وبالغيب  )عما تعملوف( ىنا دنا   وغيبس يف الث ٕٙٗالشاطبية يف البقرة رقم 
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 ] يعملوف : نافع وابن كثَت شعبة ويعقوب وخلف العاشر [ ] تعملوف: الباقوف[
 قالوف قرأ بياء الغيبة )عما يعملوف( واندرج معو ورش وابن كثَت وشعبة ويعقوب وخلف العاشر 
وابن عامر وحفص مث دوري أس عمرو قرأ بتاء اػبطاب )َعمَّا تَػْعَمُلوَف( واندرج معو السوسف وأبو جعفر 

 والكسا ف وضبزة
توجيو : قرأ اعبمهور بياء الغيبة ؼبناسبة )يردوف ( قبلها وقريء بتاء اػبطاب فيكوف اؼبخاطب بذلس من كاف 

 ـباطبا يف الية وىم بٍت إسرا يل ووبتمل أف يكوف ْلمة ؿبمد صلى ام عليو وسلم 
نْػيَ   ا دِاْْلَِخَدةِ ُأولَِئَك الَِّذلَن اْشاَػَدُوا اْلَحَياَة الدُّ

 قالوف على توسط اؼبتصل 
 الكسا ف أماؿ )الدنيا(ووقفا أماؿ )الخرة( وتوسط اؼبتصل  ثس    أبو عمرو بتقليل )الدنيا( ثس
 خلف العاشر أماؿ فقط )الدنيا(  ثس
 ( أوجو اليا ف تقدـ على البدؿ فتح وعليو قصر البدؿ مث طولو ٗورش على طوؿ اؼبتصل ب)ثس 
 التقليل وعليو طوؿ البدؿ  ثسالتقليل وعليو التوسط  ورش على ثس
 ضبزة على طوؿ اؼبتصل وأماؿ )الدنيا( ووقف بالنقل والسكت على )الخرة( وتفخيم الراء  ثس

   وقد قرأتو على الشيخ ؿبمد السندي 
ُتُس اْلَ َذاُب َواَل  ُ   (ٙٛلُػْبَصُدوَف ) سْ َكاَل ُلَخفَُّف َعبػْ

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثسبسكوف ميم اعبمع قالوف 
َبا ِمْن دَػْ ِدِه دِالدُُّسِ   َبا ُموَسى اْلِكَااَب َوءَػفَّيػْ  َوَلَقْد َآتَػيػْ

َنا( مع ) ثس   قالوف      ( البدؿ ٖورش بالنقل على )َوَلَقْد َآتَػيػْ
َنا ( ثس  خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )َوَلَقْد َآتَػيػْ

َبا ِعي  َسى اْدَن َمْدَلَس اْلبَػيػَّْباِت َوأَلَّْدنَاُه ِدُدوِح الُقُدسَوَآتَػيػْ
   : ٚٙٗالشاطبية يف البقرة رقم   واء وللباقُت بالضم أرسالد ...وحيث أتاؾ )اْلُقْدِس( إسكاف دالو 

 ] الُقْدس : ابن كثَت [ ] الُقُدس : الباقوف [
  بسكوف الداؿ يف )الُقْدس( وصلة اؽباء يف )َوأَيَّْدنَاُه (ابن كثَت ثس    (قرأ بضم القاؼ والداؿ )اْلُقُدسِ قالوف 

 ورش مع وجهف التوسط والطوؿ ثس
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دْػاُ  سْ أَنْػُفُسُكُس اْسَاْكبَػْدتُ  ~َرُسوٌؿ ِدَما اَل تَػْتَوى سْ  ُ ءَ آَأَكُكلََّما جَ   (َٚٛوَكدِلًقا تَػْقاُػُلوَف ) سْ كَػَفدِلًقا َ ذَّ
    اؼبنفصل توسطعلى  قالوف ثس  وسكوف ميم اعبمع قالوف على قصر اؼبنفصل 

 أماؿ )تَػْهَوى(  على توسط اؼبنفصل الكسا ف ثس
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل ثس
 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  ثس
 ورش على تقليلها  ثس    ورش على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وفتح )تَػْهَوى(  ثس
 ءكم( على توسط اؼبنفصل واؼبتصل آف أماؿ )جابن ذكوا ثس
 ءَُكْم( و )تَػْهَوى( على التوسط باؼبتصل واؼبنفصل آخلف العاشر أماؿ )جَ  ثس
 ءَُكْم( و )تَػْهَوى( آخلف على طوؿ اؼبتصل واؼبنفصل وأماؿ )جَ  ثس

 َوءَاُلوا ءُػُلودُػَبا ُغْلٌف 
 قالوف

 (ٛٛ َما لُػْؤِمُبوَف )كَػَقِلياًل  سْ َدْ  َلَ بَػُتُس اللَُّه ِدُكْفدِ ِ 
 ورش قرأ )يُوِمُنوَف( ومعو السوسف وضبزة وقفا  ثسبسكوف ميم اعبمع   قالوف 

 واندرج معو ابن كثَت قالوف بالصلة  ثس
 أبو جعفر بالصلة و قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )يُوِمُنوَف(   ثس

ػػا َجػػ ٌؽ ِلَمػػا مَ ْس  َء ُ آَوَلمَّ ػػا  سْ َ ُتػػِ اَػػاٌب ِمػػْن ِعْبػػِد اللَّػػِه ُمَصػػدّْ وََ ػػانُوا ِمػػْن ءَػْبػػُ  َلْسػػاَػْفِاُحوَف َعلَػػى الَّػػِذلَن َ َفػػُدوا كَػَلمَّ
 َما َعَدُكوا َ َفُدوا ِدهِ  سْ َجاَء ُ 

      قالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس
    ورش على طوؿ اؼبتصل  ثس
 ُىْم( على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر ءَ آابن ذكواف أماؿ )جَ  ثس
 َءُىْم( على طوؿ اؼبتصل آضبزة أماؿ )جَ  ثس

 (ٜٛكَػَلْ َبُة اللَِّه َعَلى اْلَكاِكدِلَن )
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    قالوف
    ورش قلل )الكافرين(  ثس
 أبو عمرو أماؿ )الكافرين( واندرج معو دوري الكسا ف ورويس ثس

 أَنْػَزَؿ اللَُّه دَػْغًيا َأْف لُػبَػزَّْؿ اللَُّه ِمْن َكْضِلِه َعَلى َمْن َلَشاُء ِمْن ِعَباِاهِ  آَأْف َلْكُفُدوا ِدمَ  سْ تُ دِْئَسَما اْشاَػَدْوا ِدِه أَنْػُفسَ 
 : ٛٙٗالشاطبية يف البقرة رقم  و( وىو يف اغبجر تقال حقو)نُػْنزُِؿ(  ...يُػْنزَِؿ( خففو و)تُػْنزُِؿ( مثلو )
 يف اْلنعاـ للمكف على أف يُػنَػزٍّال ...وخفف للبصري بسبحاف والذي                                  

 فاؤه   وخفف عنهم يُػْنزُِؿ الغيث ُمسجالحق شومنزؽبا التخفيف 
 ] يُػْنزِؿ : ابن كثَت وأبو عمرو ويعقوب[ ] يُػنَػزٍّؿ : الباقوف [

 قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع وقرأ بتشديد الزاؿ )يُػنَػزٍَّؿ( 
 مث دوري على قصر اؼبنفصل وقرأ بالتخفيف )يُػْنزِؿ( واندرج معو يعقوب 

 مث قالوف بالصلة 
 مث ابن كثَت وقرأ )يُػْنزِؿ( وبالصلة وقصر اؼبنفصل  

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
     دوري على توسط اؼبنفصل وقرأ )يُػْنزِؿ(  ثس
 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  ثس
 نفصل بال غنة يف )أَْف َيْكُفُروا ( و)أف يُػَنزؿ(و)من يشاء(  خلف على طوؿ اؼب ثس
 خالد بغنة  ثس
 خلف بالسكت يف )أَنْػُفَسُهْم أَْف (و)بغياً أف( وبال غنة يف )أَْف َيْكُفُروا ( و)أف يُػَنزؿ(و)من يشاء(   ثس
      على طوؿ اؼبنفصل ورش قرأ )بيسما( وطوؿ الصلة يف )أَنْػُفَسُهْم أَْف (  ثس
 على قصر اؼبنفصلالسوسف قرأ )بيسما( وقرأ )يُػْنزِؿ(  ثس
 أبو جعفر مع الصلة قرأ )بيسما( وقصر اؼبنفصل وبالتشديد يف )يُػَنزؿ( ثس

توجيو القراءة : )ينزؿ ( وبابو قريء بفتح النوف وتشديد الزاي مضارع )نّزؿ( اؼبتعدي بالتضػعيف وقػريء بسػكوف 
دي باؽبمزة إال قولػو تعػايل يف سػورة اغبجػر )ومػا نُنزّلػو إال بقػدر معلػـو ( فقػد النوف وزبفيف الزاي من )أنزؿ( اؼبتع

 أصبعوا على قراءتو بالتشديد 
كبَ   ُءوا ِدَغَضٍ  َعَلى َغَض ٍ آََ
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 قالوف على توسط اؼبتصل 
 واندرج معو ضبزة  )فبآءوا(البدؿ   قصرورش على طوؿ اؼبتصل مع  ثس
 فبآءوا() التوسط مث الطوؿ يف البدؿ ورش على مث

 (َٜٓوِلْلَكاِكدِلَن َعَذاٌب ُمِتيٌن )
 قالوف 

 مث ورش قلل )َولِْلَكاِفرِيَن( 
 مث أبو عمرو أماؽبا )َولِْلَكاِفرِيَن( ومعو رويس ودوري علف 

بَػا َوَلْكُفػُدوَف ِدَمػ آأَنْػَزَؿ اللَّػُه ءَػاُلوا نُػػْؤِمُن ِدَمػ آَآِمُبوا ِدمَ  سْ َوِإَذا ِءيَ  َلتُ  ءًا ِلَمػا آا َورَ أُنْػِزَؿ َعَليػْ َءُه َوُ ػَو اْلَحػقُّ ُمَصػدّْ
 َمَ ُتسْ 

] قيػػػػل : باإلمشػػػػاـ ىشػػػػاـ والكسػػػػا ف ورويػػػػس [ ] قيػػػػل : بكسػػػػرة خالصػػػػة : البػػػػاقوف[]وْىو :قػػػػالوف وأبػػػػو عمػػػػرو 
 والكسا ف وأبو جعفر[ ]وُىو : الباقوف[

 قالوف على قصر اؼبنفصل  قرأ بسكوف اؽباء يف )وْىو( وبسكوف ميم اعبمع 
 قرأ بضم اؽباء )وُىو(  روح ثس
 قالوف على التوسط باؼبنفصل  ثس
 ابن ذكواف قرأ بضم اؽباء )وُىو(  ثس
 خلف على طوؿ اؼبنفصل و التحقيق وقرأ بضم اؽباء )وُىو(  ثس
    قالوف بالصلة على قصرىا وقصر اؼبنفصل  ثس
 ابن كثَت بالصلة وضم اؽباء يف )وُىو(  ثس
  )وْىو( وبالصلة وأبدؿ اؽبمزة يف )نومن( أبو جعفر قرأ بسكوف اؽباء يف ثس
 قالوف بتوسط الصلة وتوسط اؼبنفصل وسكوف اؽباء يف )وْىو( ثس
 ( البدؿ يف )َآِمُنوا ( وطوؿ الصلة وطوؿ اؼبنفصل ٖورش على طوؿ اؼبنفصل مع ) ثس
 خلف على السكت يف )ؽَبُْم َآِمُنوا (  ثس
 قرأ بسكوف اؽباء يف )وْىو( وأبدؿ اؽبمزة يف )نومن( ـ )قيل ؽبم( على قصر اؼبنفصل وأدغم الالـ بالالالسوسف ثس 
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 ىشاـ على توسط اؼبنفصل قرأ باإلمشاـ يف )قيل( و قرأ بضم اؽباء )وُىو(  ثس
 الكسا ف قرأ باإلمشاـ يف )قيل( و قرأ بسكوف اؽباء يف )وْىو(  ثس
 وُىو(  رويس قرأ باإلمشاـ يف )قيل( وقصر اؼبنفصل و قرأ بضم اؽباء ) ثس

 (ُٜٔمْؤِمِبيَن ) سْ َء اللَِّه ِمْن ءَػْبُ  ِإْف ُ ْباُ آُءْ  َكِلَس تَػْقاُػُلوَف أَنِْبيَ 
 قالوف قرأ )أنبكاء ام( بزيادة نبزة 

 مث قالوف بالصلة 
 ورش على طوؿ اؼبتصل وأبدؿ اؽبمزة )مومنُت(  ثس
 ابن كثَت حبذؼ اؽبمزة يف )أَنِْبَياَء( والصلة باؼبيم  ثس
 جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )أَنِْبَياَء( و يف )مومنُت( والصلة باؼبيم  أبو ثس
  دوري بدوف صلة قرأ باؽبمز يف )مؤمنُت( ثس
 السوسف قرأ باإلبداؿ يف )مومنُت(  ثس
 خلف بطوؿ اؼبتصل و قرأ يف )مومنُت( بإبداؿ اؽبمزة وقفاثس 

 (َُٕٜاِلُموَف ) سْ ْذُتُس اْلِ ْجَ  ِمْن دَػْ ِدِه َوأَنْػاُ ُموَسى دِاْلبَػيػَّْباِت ثُسَّ اتَّخَ  سْ ءَ ُ آَوَلَقْد جَ 
 :  ٖٕٛالشاطبية باب حروؼ قربت ـبارجها بيت 

 غفالداشر عوياسُت أظهر.../ ازبذسبو    أخذمت ويف اإلفراد 
 قالوف على توسط اؼبتصل وأدغم الذاؿ بالتاء يف )ازبََّْذمُتُ ( وأظهر الداؿ عند اعبيم )ولقد جاءكم( 

 حفص باإلظهار يف )ازبََّْذمُتُ ( ويف )ولقد جاءكم( واندرج معو رويس  ثس
 واندرج معو أبو جعفريف )ازبََّْذمُتُ ( وأظهر الداؿ عند اعبيم )ولقد جاءكم( قالوف بالصلة واإلدغاـ  ثس
 يف )ازبََّْذمُتُ ( وأظهر الداؿ عند اعبيم )ولقد جاءكم( ابن كثَت بالصلة واإلظهار  ثس
    فتح )موسى( وأدغم الذاؿ بالتاء يف )ازبََّْذمُتُ ( ورش ب ثس
 ورش بالتقليل  ثس
 وأدغم الذاؿ بالتاء يف )ازبََّْذمُتُ ( )َجآءَُكْم( ابن ذكواف أماؿ  ثس
 وقلل )موسى( وأدغم الذاؿ بالتاء يف )ازبََّْذمُتُ (  )َجآءَُكْم(دوري أس عمرو أدغم الداؿ يف اعبيم )َوَلَقْد  ثس
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وأدغم التاء بالثاء يف )بِاْلبَػيػٍَّناِت مُثَّ( وأدغم الذاؿ بالتاء يف َجآءَُكْم( سف أدغم الداؿ يف اعبيم )َوَلَقْد السو  ثس
 )ازبََّْذمُتُ ( وقلل )موسى( 

 وأدغم الذاؿ بالتاء يف )ازبََّْذمُتُ ( َجآءَُكْم( ىشاـ أدغم الداؿ يف اعبيم )َولََقْد  ثس
يم )َوَلَقْد َجاءَُكْم ( على توسط اؼبتصل وأماؿ )موسى( وأدغم الذاؿ بالتاء يف الكسا ف أدغم الداؿ يف اعب ثس

 )ازبََّْذمُتُ ( 
و)موسى( وأدغم َجآءَُكْم( على توسط اؼبتصل وأماؿ )َجآءَُكْم( خلف العاشر أدغم الداؿ يف اعبيم )َوَلَقْد  ثس

 الذاؿ بالتاء يف )ازبََّْذمُتُ (
و)موسى( على طوؿ اؼبتصل وأدغم الذاؿ بالتاء )َجآءَُكْم( وأماؿ َجآءَُكْم( )َولََقْد  ضبزة أدغم الداؿ يف اعبيم ثس

 يف )ازبََّْذمُتُ (
َبا ُ  آَوَركَػْ َبا كَػْوَءُكُس الاُّوَر ُخُذوا مَ  سْ َوِإْذ َأَخْذنَا ِميجَاَءكُ  ٍة َواْسَمُ وا سْ َآتَػيػْ  ِدُقوَّ

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 نفصل قالوف على التوسط اؼب ثس
 يف )ِبُقوٍَّة َواظْبَُعوا (خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة  ثس
 خالد بغنة وطوؿ اؼبنفصل  ثس
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة على القصر  ثس
 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  ثس
َناكُ ( البدؿ ٖورش بالنقل يف )وإَذ اخذنا(  مع ) ثس  ْم(يف )َآتَػيػْ
 يف )ِبُقوٍَّة َواظْبَُعوا ( وبال غنة يف )وإْذ أخذنا(سكت خلف بال ثس

َبا َوُأْشدِدُوا ِكا ءُػُلوِدِتُس اْلِ ْجَ  ِدُكْفدِِ ْس   ءَاُلوا َسِمْ َبا َوَعَصيػْ
] قلػػػوُِِِّم العجػػػل : أبػػػو عمػػػرو ويعقػػػوب[ ] قلػػػوُُُِّم العجػػػل ضبػػػزة والكسػػػا ف وخلػػػف العاشػػػر[ ] قلػػػوُُِِّم العجػػػل : 

 الباقوف[
  قالوف
 أبو عمرو قرأ بكسر اؽباء واؼبيم )قُػُلوُِِِّم اْلِعْجَل( واندرج معو يعقوب ثس 
 ضبزة قرأ بضم اؽباء واؼبيم واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر )قُػُلوُُُِّم اْلِعْجَل(ثس 
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 (ُٖٜمْؤِمِبيَن ) سْ ِإْف ُ ْباُ  سْ ِإلَماُنكُ  ~ِدهِ  سْ ُءْ  دِْئَسَما لَْ ُمدُ ُ 
 الحرة :  .........                  )وعدنا ( صبيعا دوف ما ألف الشاطبية يف البق

 و)يأُمُرىم( أيضا و)تأُمُرىم( تال     لووإسكاف )بارِْ ُكم( و)يأمرُُكم( 
 ـبتلسا جال  الدوريو)ينُصرُكم( أيضا و)يشِعرُُكم( وكم   جليل عن 

 ب طال واػبلف حالطيبة : )بار كم( سكن أو اختلس 
 وري بالسكوف للراء ولو اختالس الكسرة[]ياُمرْكم : السوسف [ ]يأُمرُكم : الباقوف[]يأُمرْكم : د

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 قالوف على التوسط باؼبنفصل  ثس
 خلف على طوؿ اؼبنفصل و التحقيق ووقف بإبداؿ اؽبمزة أي قرأ )مومنُت( ثس
 خلف على السكت يف )ِإيبَاُنُكْم ِإْف (  ثس
     واندرج معو ابن كثَت ر الصلة وقصر اؼبنفصلقالوف على قص ثس
 قالوف بالصلة وتوسطها وتوسط اؼبنفصل   ثس
 دوري بسكوف الراء يف )يَْأُمرُْكْم(  ثس
 وللدوري االختالس للضمة  ثس
 دوري على التوسط بالسكوف  ثس
 االختالس دوري على التوسط ب ثس
وقػػرأ )مػػومنُت( بطػػوؿ اؼبنفصػػل )إيبػػانكم( و ( البػػدؿ ٖاُمرُُكْم( مػػع )ورش قػػرأ )بِيَسػػَما ( وأبػػدؿ اؽبمػػزة ألفػػا يف )يَػػ ثػػس

 وطوؿ الصلة 
 السوسف قرأ )بِيَسَما ( وبسكوف الراء يف )يَاُمرُْكْم( و أبدؿ اؽبمزة ألفا وقرأ )مومنُت( على قصر اؼبنفصل  ثس
 وضم الراء ُمرُُكْم( أبدؿ اؽبمزة ألفاأبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبالصلة وقرأ )مومنُت( و قرأ )بِيَسَما ( ويف )يَا ثس
اُر اْْلَِخَدُة ِعْبَد اللَِّه َخاِلَصًة ِمْن ُاوِف البَّاِس كَػَاَمبػَُّوا اْلَمْوَت ِإْف ُ ْباُ    (َٜٗصاِاِءيَن ) سْ ُءْ  ِإْف َ اَنْي َلُكُس الدَّ
 قالوف بسكوف ميم اعبمع  
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس
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 وري أماؿ )النَّاِس ( د ثس
 ضبزة بالسكت يف )اْلَِخَرُة(  ثس
 ( البدؿ يف )اْلَِخَرُة ( بالنقل مع ترقيق الراء ٖورش بالنقل يف )قِل اف( مع ) ثس
 )الخرة(  الساكن اؼبوصوؿ يف خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )قل إف( والسكت على ثس

مَ   ْي أَْلِدلِتسْ َوَلْن لَػَاَمبػَّْوُه أََدًدا ِدَما َءدَّ
 ] أيديُهم : يعقوب[ ] أيديِهم : الباقوف[

 قالوف بسكوف ميم اعبمع ومعو خالد بوجو التحقيق 
َمَت أْيِديِهْم( ومعو خالد بوجو النقل ثس   ورش بالنقل يف )َقدَّ
  يعقوب قرأ بضم اؽباء يف )أَْيِديُهْم( ثس
 ابن كثَت بصلة اؽباء يف )يَػَتَمنػَّْوُه(  ثس
َمْت أَْيِديِهْم (خلف ب ثس  ال غنة يف )َوَلْن يَػَتَمنػَّْوُه( وبالنقل والتحقيق والسكت يف )َقدَّ

 (َٜ٘واللَُّه َعِليٌس دِالظَّاِلِميَن )
 قالوف

 َأْحَدَص البَّاِس َعَلى َحَياٍة َوِمَن الَِّذلَن َأْشدَُ وا سْ َولََاِجَدنػَّتُ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ِمَن ( خلف بال غنة )َحَياٍة وَ  ثس
 دوري أماؿ )النَّاِس(  ثس
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة على قصرىا  ثس
 قالوف على توسط الصلة  ثس
 ورش على طوؿ الصلة   ثس
 خلف بالسكت يف )َولََتِجَدنػَُّهْم َأْحَرَص ( وبال غنة يف )َحَياٍة َوِمَن( ثس

 َبٍة َوَما ُ َو ِدُمَزْحزِِحِه ِمَن اْلَ َذاِب َأْف لُػَ مَّدَ َلْو لُػَ مَُّد أَْلَف سَ  سْ لَػَواُّ َأَحُد ُ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
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 خلف بال غنة يف )َسَنٍة َوَما ( و)َأْف يُػَعمََّر (  ثس
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس

 (َٜٙواللَُّه َدِصيٌد ِدَما لَػْ َمُلوَف )
 الحق فُ صل ، وبالغيب أوى ، قبلو حيعملوف( قل       شا ، )فالدرة : )يعبدوا( خاطب 

 هراظالطيبة : ويعملوف قل خطاب 
 ]بصَت دبا تعملوف : يعقوب[ ] بصَت دبا يعملوف : الباقوف[

 قالوف بياء الغيبة )يعملوف( 
 يعقوب بتاء اػبطاب يف )تَػْعَمُلوَف (  ثس
 لوف(ورش بًتقيق الراء يف )َبِصٌَت( وبياء الغيبة يف )يعم ثس

توجيو : )دبا يعملوف ( قرأ اعبمهور بياء الغيبة على نسق ما قبلو يف الية وقريء بالتاء التفاتا من الغيبة إىل 
 اػبطاب نظرا ؼبا يقتضيو حاؿ اؼبخاطبُت من توجيو

ءًا ِلَمػا دَػػْيَن َلَدلْػِه َوُ ػًدى َوُدْشػَدى ِلْلُمػْؤِمِبيَن  ُءْ  َمْن َ اَف َعُدوِّا ِلِجْبدِلَ  كَِإنَّػُه نَػزَّلَػُه َعلَػى ءَػْلبِػَك دِػِإْذِف اللَّػِه ُمَصػدّْ
(ٜٚ) 

 الشاطبية يف البقرة :  وال صحبةو)ِجرْبِيَل( فتح اعبيم والرا وبعدىا ... وعى نبزة مكسورة 
 يف اعبيم بالفتح وكال   ومكيهم      ... شعبةحبيث أتى والياء وبذؼ 

َر ِل  : شعبة [ ] عِبَبػْرَ يل: ضبزة والكسا ف وخلف [ ] عِبِرْبِيل : الباقوف[  ] عِبَرْبِيل: معا ابن كثَت [ ] عِبَبػْ
 قالوف قرأ )عِبِرْبِيَل (

 أبو جعفر قرأ )عِبِرْبِيَل ( وقرأ )للمومنُت( ثس
 ورش قرأ )عِبِرْبِيَل ( قلل بال خلف )َوُبْشَرى( و قرأ )للمومنُت( ثس
 َرى( و قرأ )للمومنُت(السوسف أماؿ )َوُبشْ  ثسدوري أماؿ )َوبُْشَرى(  ثس
 ابن كثَت قرأ بفتح اعبيم وسكوف الباء وكسر الراء )َجرْبِيل( مع الصلة وصلة اؽباء )يديو( ثس
 شعبة قرأ بفتح اعبيم والراء وزيادة نبزة مكسورة )عَبربَ َِل( ثس
 )َوُىًدى َو بُْشَرى ( وأماؿ خلف قرأ بفتح اعبيم والراء وزيادة نبزة مكسورة وياء بعدىا )عَبربَ ِيَل( وبال غنة يف ثس

 )ُبْشَرى ( ووقف على )للمومنُت( بإبداؿ اؽبمزة
 خالد بغنة وقرأ )عَبربَ ِيَل( وأماؿ )ُبْشَرى ( ووقف على )للمومنُت( بإبداؿ اؽبمزة ثس
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 الكسا ف وقرأ )عَبربَ ِيَل( واندرج معو خلف العاشر وأماؿ )بشرى( ووقف بتحقيق اؽبمزة )للؤمنُت( ثس
و : )جربيل( قريء بكسر اعبيم والراء وحذؼ اؽبمزة وإتباهتا وىف لغة اغبجازيُت فمن كسر اعبيم أتى بو توجي

على مثاؿ كالـ العرب فهو كقنديل ومنديل ومن فتح )اعبيم( أتى بو على غَت كالـ العرب ليعلم أنو أعجمف 
ياء ساكن بغَت نبز وقريء بفتح اعبيم وكذلس من نبز ومن أتبت ياء بعد اؽبمز وقريؤ بفتح اعبيم وكسر الراء و 
 والراء ونبزة مكسورة وياء ساكنة وىذه لغة سبيم وقيس وكثَت من أىل قبد 

 (ِٜٛئَكِاِه َوُرُسِلِه َوِجْبدِلَ  َوِميَكاَؿ كَِإفَّ اللََّه َعُدوّّ ِلْلَكاِكدِلَن )َمْن َ اَف َعُدوِّا ِللَِّه َوَمَل 
 : ٖٚٗالشاطبية رقم  صبالأجة والياء وبذؼ حلى ع ...ودع ياء )ميكا يل( واؽبمز قبلو  

] ميكا ل : نافع وأبو جعفر [ ] ميكاؿ: أبو عمرو وحفص ويعقوب [ ] ميكا يل : ضبزة والكسا ف وخلف 
 العاشر وشعبة وابن عامر[

  َل( آقالوف قرأ )َوِجرْبِيَل َوِميكَ 
 اِفرِيَن( واندرج معو رويس مث أبو عمرو قرأ )َوِجرْبِيَل َوِميَكاَؿ ( وأماؿ )لِْلكَ 

 مث حفص قرأ )َوِجرْبِيَل َوِميَكاَؿ( واندرج معو روح 
  يَل( آمث ابن عامر قرأ )َوِجرْبِيَل َوِميكَ 

 مث ابن كثَت قرأ  بفتح اعبيم وكسر الراء يف )َوَجرْبِيَل َوِميَكا يَل( 
       ( يلَ آمث شعبة قرأ بفتح اعبيم والراء ونبزة يف )َوَجبػْرَ َل َوِميكَ 

رَ ِيَل َوِميكَ    يَل( آمث أبو اغبارث قرأ )َوَجبػْ
 مث دوري الكسا ف قرأ )َوَجبػْرَ ِيَل َوِميَكا يَل( وأماؿ )لِْلَكاِفرِيَن( 

  َل( وعلى طوؿ اؼبتصل وتقليل )للكافرين( آمث ورش قرأ )َوِجرْبِيَل َوِميكَ 
َر ِيَل َوِميكَ   (  يلَ آمث ضبزة على طوؿ اؼبتصل وقرأ )َوَجبػْ

توجيو )ميكاؿ( قريء بوزف مفعاؿ وىف لغة اغبجاز وقريء ىكذا بزيادة نبزة بعد اْللف وقريء دبثل ىذه 
اْلخَتة بزيادة ياء بعد اؽبمزة وكل ىذه لغات زفمن قرأه على وزف مفعاؿ أتى بو على وزف أبنية العرب ، ومن قرأ 

 غَت ذلس ليعلم أنو أعجمف.
 َآلَاٍت دَػيػَّْباٍت ِإلَْيَك  آَوَلَقْد أَنْػَزْلبَ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل
 قالوف على توسط اؼبنفصل ثس
 يف )َوَلَقْد أَنْػزَْلَنا(والتحقيق  على طوؿ اؼبنفصل ضبزة ثس
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 ( البدؿ يف )َآيَاٍت(ٖورش بالنقل يف )َوَلَقَد أنْػزَْلَنا( مع ) ثس
 يف )َوَلَقْد أَنْػزَْلَنا(خلف بالسكت  ثس

 ( ٜٜالَّ اْلَفاِسُقوَف )إِ  ~َوَما َلْكُفُد ِدَتا
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثس
 ورش على طوؿ اؼبنفصل  ثس

ُتسْ   َأوَُ لََّما َعاَ ُدوا َعْتًدا نَػَبَذُه َكدِلٌق ِمبػْ
 قالوف

 (ٓٓٔاَل لُػْؤِمُبوَف ) سْ َدْ  َأْ جَػُد ُ 
         قالوف بسكوف ميم اعبمع

        اندرج معو ضبزة وقفا السوسف قرأ )يومنوف( و  ثس
 واندرج معو ابن كثَتقالوف بالصلة  ثس
 أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )يومنوف(   ثس
 ْكثَػُرُىْم( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )يومنوف( اَ ورش بالنقل يف )َبَل  ثس
 خلف بالسكت يف )َبْل َأْكثَػُرُىْم( ووقف بإبداؿ اؽبمزة يف )يومنوف(   ثس
ػػا َجػػوَ  ٌؽ ِلَمػػا َمَ ُتػػ سْ َء ُ آَلمَّ َء آنَػبَػػَذ َكدِلػػٌق ِمػػَن الَّػػِذلَن ُأوتُػػوا اْلِكاَػػاَب ِ اَػػاَب اللَّػػِه َورَ  سْ َرُسػػوٌؿ ِمػػْن ِعْبػػِد اللَّػػِه ُمَصػػدّْ

 (ٔٓٔاَل لَػْ َلُموَف ) سْ َ  َنػَّتُ   سْ ُُُتورِ ِ 
       وبسكوف ميم اعبمعقالوف على توسط اؼبتصل 

 ج معو ابن كثَت وأبو جعفرواندر قالوف بالصلة  ثس
 ( البدؿ )أوتوا( ٖورش على طوؿ اؼبتصل مع ) ثس
 ءىم( ومعو خلف العاشر آابن ذكواف على توسط اؼبتصل أماؿ )ج ثس
 ءىم( آضبزة على طوؿ اؼبتصل وأماؿ )ج ثس

ُلو الشََّياِبيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَف   َواتػَّبَػُ وا َما تَػاػْ
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 قالوف
ػػْحَد َوَمػػَوَمػػا َ َفػػَد ُسػػَليْ  أُنْػػِزَؿ َعلَػػى اْلَمَلَكػػْيِن دَِبادِػػَ  َ ػػاُروَت  آَماُف َوَلِكػػنَّ الشَّػػَياِبيَن َ َفػػُدوا لُػَ لُّْمػػوَف البَّػػاَس السّْ

 َوَماُروتَ 
 : ٗٚٗالشاطبية رقم  (العال ظباو كبرطوا والعكس شما ك ...وَلِكِن( خفيف و)الشََّياِطُُت( رفعو 

 وضبزة والكسا ف وخلف العاشر [ ] ولكنَّ الشياطَُت : الباقوف [] ولكِن الشياطُُت : ابن عامر 
 قالوف على قصر اؼبنفصل وتشديد نوف )ولكّن(

 قالوف على توسط اؼبنفصل ثس
 ورش على طوؿ اؼبنفصل وترقيق راء )السحر( ثس
 ف العاشرورفع )الشياطُُت( واندرج معو الكسا ف وخل ابن عامر على توسط اؼبنفصل وقرأ بتخفيف )لكِن( ثس
 ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بالتخفيف )َوَلِكِن الشََّياِطُُت( ثس

توجيو : قريء )لكّن الشياطَُت( بتشديد النوف من لكن فيجب إعماؽبا ونصب ما بعدىا على أنو اظبها وقريء 
 بتخفيف النوف)لكْن الشياطُُت( ورفع ما بعدىا على االبتداء

َبٌة َكاَل َتْكُفْد  َحاَّى لَػُقوَْل َوَما لُػَ لَّْماِف ِمْن َأَحٍد   ِإنََّما َنْحُن ِكاػْ
      قالوف على قصر اؼبنفصل 

      قالوف على توسط اؼبنفصل  ثس
 ضبزة على طوؿ اؼبنفصل  ثس
 ورش بالنقل يف )ِمَن أَحٍد ( وطوؿ اؼبنفصل  ثس
 خلف بالسكت يف )ِمْن َأَحٍد ( وطوؿ اؼبنفصل ثس

ُتمَ   ا َما لُػَفدُّْءوَف ِدِه دَػْيَن اْلَمْدِء َوَزْوِجِه كَػَياَػَ لَُّموَف ِمبػْ
   قالوف 
 ِدَضارّْلَن ِدِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ دِِإْذِف اللَِّه  سْ َوَما  ُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 ورش بالنقل يف )ِمَن أَحٍد( و )أحٍد إال(  ثس
 خلف بالسكت يف )ِمْن َأَحٍد( و )أحٍد إال(  ثس
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 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثس
َفُ ُتْس  سْ َولَػاَػَ لَُّموَف َما َلُضدُّ ُ   َواَل لَػبػْ

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثس

 َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشاَػَداُه َما َلُه ِكا اْْلَِخَدِة ِمْن َخاَلٍؽ 
  قالوف
  النوف عند اػباء )ِمْن َخاَلٍؽ( أبو جعفر باإلخفاء يف ثس
 ( البدؿ وترقيق الراء يف )اْلَِخَرِة( ٖورش قلل )اْشتَػرَاُه ( ومع ) ثس
 ابن كثَت بصلة اؽباء )اشًتاه(  ثس
 أبو عمرو أماؿ )اْشتَػرَاُه( واندرج معو خالد بالتحقيق والكسا ف وخلف العاشر  ثس
 رَاُه( واندرج معو خالدخلف بالسكت يف )اْلَِخَرِة( وأماؿ )اْشتػَ  ثس

 أَنْػُفَسُتْس  ~َولَِبْئَس َما َشَدْوا ِدهِ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 قالوف على التوسط  ثس
 خلف على طوؿ اؼبنفصل  ثس
 ورش قرأ )ولبيس( مع طوؿ اؼبنفصل  ثس
 السوسف قرأ )ولبيس( على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو جعفر  ثس

 (َٕٓٔلْو َ انُوا لَػْ َلُموَف )
 قالوف 
دٌ  سْ َوَلْو أَنػَّتُ   َآَمُبوا َواتػََّقْوا َلَمُجودٌَة ِمْن ِعْبِد اللَِّه َخيػْ

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 مث قالوف بتوسط الصلة 
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 ( البدؿ يف )َآَمُنوا( ٖورش بالنقل يف )ولو أإم( مع ) ثس
 أإم( و)أإم آمنوا( خلف بالسكت يف )ولو ثس

 (َٖٓٔلْو َ انُوا لَػْ َلُموَف )
 قالوف

 أَلػَُّتا الَِّذلَن َآَمُبوا اَل تَػُقوُلوا رَاِعَبا َوُءوُلوا اْنظُْدنَا َواْسَمُ وا  آلَ 
    قالوف على قصر اؼبنفصل 

 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثس
    ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة بوجو القصر  ثس
 ورش على توسط وطوؿ البدؿ ثس

 (َٗٓٔوِلْلَكاِكدِلَن َعَذاٌب أَلِيٌس )
      قالوف ودخل ضبزة بوجو التحقيق 

 خلف بالنقل والسكت يف )َعَذاٌب أَلِيٌم(  ثس
   ورش بتقليل )لِْلَكاِفرِيَن( وبالنقل يف )َعَذاٌب أَلِيٌم( ثس
 كسا ف ورويسأبو عمرو أماؿ )لِْلَكاِفرِيَن( واندرج معو دوري ال ثس

 ْس َما لَػَواُّ الَِّذلَن َ َفُدوا ِمْن َأْ ِ  اْلِكَااِب َواَل اْلُمْشدِِ يَن َأْف لُػبَػزََّؿ َعَلْيُكْس ِمْن َخْيٍد ِمْن رَدّْكُ 
 وىو يف اغبجر تقال حق: و)ينزؿ ( خففو و)تنزؿ( مثلو   و)ننزؿ(  ٛٙٗالشاطبية رقم 

َزَؿ : ابن كثَت وأبو عمرو ويع  قوب [ ]والباقوف : أف يُػنَػزٍَّؿ[] أف يُػنػْ
 قالوف بتشديد الزاي )ينَػزٍّؿ( واندرج ابن عامر وعاصم ويعقوب والكسا ف وخلف العاشر وخالد بوجو التحقيق 

 قالوف بالصلة  ثس
 أبو جعفر باإلخفاء يف )ِمْن َخَْتٍ ( ثس
َزَؿ( وصلة اؼبي ثس  م ابن كثَت قرأ بسكوف النوف وزبفيف الزاي يف )َأْف يُػنػْ
َزَؿ( وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو يعقوب  ثس  أبو عمرو قرأ بسكوف النوف وزبفيف الزاي يف )َأْف يُػنػْ



 

 
64 

ورش بالنقػػل يف )ِمػػَن أْىػػِل( و بتشػػديد الػػزاي  ثػػسخلػػف بػػال غنػػة يف )َأْف يُػنَػػػزََّؿ ( وبػػالتحقيق يف )ِمػػْن أَْىػػِل (  ثػػس
 )ينَػزٍّؿ( 

 الزاي )ينَػزٍّؿ( وبال غنة يف )َأْف يُػنَػزََّؿ ( خلف بالسكت يف )ِمْن أَْىِل( وبتشديد ثس
 َواللَُّه َلْخَاصُّ ِدَدْحَمِاِه َمْن َلَشاُء 

 قالوف بتوسط اؼبتصل 
 ورش بطوؿ اؼبتصل  ثس
 ( حركات والقصر والرـو ٗ( أوجو وقفا باإلبداؿ مع القصر والتوسط والطوؿ مث التسهيل مع اؼبد )٘ىشاـ لو ) ثس
 ( حركات ٙأف التسهيل مع اؼبد ) خالد كبو ىشاـ إال ثس
 ( أوجو كبو خالد وىشاـ إال أنو بال غنة٘خلف لو ) ثس

 (َ٘ٓٔواللَُّه ُذو اْلَفْضِ  اْلَ ِظيِس )
 قالوف

 إذا وصلت )العظيم ما ننسخ( أدغم السوسف اؼبيم باؼبيم -
تَ   َتاَأْو ِمْجلِ  آَما نَػْبَسْخ ِمْن َآلٍَة َأْو نُػْبِسَتا نَْ ِت ِدَخْيٍد ِمبػْ

 ىلإكت ذ فى و) نُْن   ِسَها ( مثلو ، من غَت نبزٍ  ك: و)نَػْنَسْخ( بو ضم وكسر   ٘ٚٗالشاطبية رقم 
 ] نُػْنِسخ : ابن عامر [ ] نَػْنَسخ : الباقوف[ ] نَػْنَسأىا : ابن كثَت وأبوعمرو ] ] نُػْنِسها : الباقوف[

 نُػْنِسها : ابن عامر [ ]ما نَػْنَسخ .. نُػْنِسها : الباقوف[]ما نَػْنَسخ .. نَػْنَسأىا : ابن كثَت وأبو عمرو [ ]نُػْنِسخ .. 
قالوف بقصر اؼبنفصل وقرأ بفتح النوف والسُت )ما نَػْنَسخ( وضم النوف وكسر السُت )نُػْنِسها( واندرج معو )يعقوب 

 ) 
 ا( قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ بفتح النوف والسُت )ما نَػْنَسخ( وضم النوف وكسر السُت )نُػْنِسه ثس
خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق وقرأ بفتح النوف والسػُت )مػا نَػْنَسػخ( وضػم النػوف وكسػر السػُت )نُػْنِسػها(  ثس

 واندرج معو خالد 
 أبو جعفر أبدؿ اؽبمزة ألفا )نات( وقرأ بفتح النوف والسُت )ما نَػْنَسخ( وضم النوف وكسر السُت )نُػْنِسها(    ثس
 والسُت )ما نَػْنَسخ( وقرأ بفتح النوف والسُت )نَػْنَسأىا( واندرج الدوري معو يف القصر ابن كثَت وقرأ بفتح النوف  ثس
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  دوري بتوسط  اؼبنفصل وقرأ بفتح النوف والسُت )ما نَػْنَسخ(و قرأ بفتح النوف والسُت يف )نَػْنسأىا(  ثس
قػػػرأ بفػػػتح النػػػوف والسػػػُت يف السوسػػػف قػػػرأ بإبػػػداؿ اؽبمػػػزة )نػػػات( وقػػػرأ بفػػػتح النػػػوف والسػػػُت يف )مػػػا نَػْنَسػػػخ( و  ثػػػس

 )نَػْنَسأىا( وال إبداؿ يف )ننسْأىا( ْلإا من اؼبستثنيات
( ٖورش بالنقػل  )مػػْن آيػٍة أو( وقػرأ بفػػتح النػوف والسػػُت )مػا نَػْنَسػخ( وضػػم النػوف وكسػر السػػُت )نُػْنِسػها( مػػع )ثػس 

 البدؿ يف )َآيٍَة( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )نات(  
 وقرأ بفتح النوف والسُت )ما نَػْنَسخ( وضم النوف وكسر السُت )نُػْنِسها(   خلف بالسكت )مْن آيٍة أو( ثس
ابػػن عػػامر علػػى توسػػط اؼبنفصػػل قػػرأ )نُػْنِسػػخ( بضػػم النػػوف اْلوىل وكسػػر السػػُت قػػرأ بضػػم النػػوف وكسػػر السػػُت  ثػػس

 )نُػْنِسها( 
ر اؼبستعمل يف اللفظ على : )ما ننسخ( قريء بفتح النوف اْلوىل وفتح السُت من )نسخ( وىو اؼبعٌت الظاىتوجيه 

معٌت ما نرفع من حكم آية أو نبقف تالوهتا نأت خبَت منها لكم أو مثلها ، وقػريء بضػم النػوف وكسػر السػُت مػن 
)أنسػػخ( بػػاؽبمزة الػػيت ىػػف للوجػػود تقػػوؿ أنسػػخت الكتػػاب علػػى معػػٌت وجدتػػو منسػػوخا والفعػػل مػػن بػػاب أضبدتػػو 

 وأخبلتو أي وجدتو ؿبمودا ووجدتو خبيال
: )ننسػػها( قػػرأ اعبمهػػور بضػػم النػػوف اْلوىل وسػػكوف الثانيػػة وكسػػر السػػُت بػػال نبػػز مػػن النسػػياف أو الػػًتؾ ،  توجيػػو

 وقريء بفتح النوف اْلوىل وسكوف الثانية وبفتح السُت ونبزة ساكنة بعدىا من النسأ وىو التأخَت 
 (ٙٓٔأََلْس تَػْ َلْس َأفَّ اللََّه َعَلى ُ  ّْ َشْاٍء َءِدلٌد ) 

 قالوف 
 ضبزة بالسكت على )َشْفٍء(  ثس
 ورش بالنقل على )أَل تعلَم افَّ( على توسط اللُت  ثس
 طوؿ )َشْفٍء(  ورش على ثس
 خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )تَػْعَلْم َأفَّ ( وعلى الساكن اؼبوصوؿ )شفء( ثس
 أََلْس تَػْ َلْس َأفَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض  

خلػػػف  ثػػػسورش بالنقػػػل يف )تعلػػػم أف( ويف )اْلرض(  ثػػػسف مث ضبػػػزة بالنقػػػل وبالسػػػكت علػػػى )اْلرض( وقفػػػا قػػػالو 
 بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ يف )تعلم أف( وعليو النقل يف )اْلرض(

 (ِٚٓٔمْن ُاوِف اللَِّه ِمْن َوِلاٍّ َواَل َنِصيٍد ) سْ َوَما َلكُ 
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    قالوف بسكوف ميم اعبمع 
      يف )ِمْن َويلٍّ َواَل ( خلف بال غنة  ثس
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس

ـْ تُدِلُدوَف َأْف َتْس َُلوا َرُسوَلكُ   َ َما ُسِئَ  ُموَسى ِمْن ءَػْبُ    سْ َأ
     قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ورش قلل )موسى( واندرج معو أبو عمرو  ثس
      ف العاشرضبزة أماؿ )موسى( ومعو الكسا ف وخل ثس
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس

لَماِف كَػَقْد َض َّ َسوَ  ِِْ  (َٛٓٔء السَِّبيِ  )آَوَمْن لَػَاَبدَِّؿ اْلُكْفَد دِا
 ] فقد ضل : أدغم ورش وأبو عمرو وابن عامر وضبزة والكسا ف وخلف العاشر[ ] فقد ضل : باإلظهار للباقُت[

 تصل وباإلظهار )فقد ضل( قالوف على توسط اؼب
 أبو عمرو أدغم الداؿ بالضاد )فَػَقْد َضلَّ( واندرج معو ابن عامر والكسا ف وخلف العاشر   ثس
يبَاِف( واإلدغاـ يف )فَػَقْد َضلَّ(   ثس  خالد بطوؿ اؼبتصل وبالتحقيق يف )بِاإْلِ
يبَاِف( والنقل ٖورش أدغم يف )فَػَقْد َضلَّ( مع ) ثس   فيو( البدؿ )بِاإْلِ
يبَاِف( وأدغم )فَػَقْد َضلَّ(  ثس  خالد بالسكت يف )بِاإْلِ
يبَاِف(  وبال غنة يف )َوَمْن يَػَتَبدَِّؿ( وأدغم )فَػَقْد َضلَّ(  ثس  خلف بالسكت يف )بِاإْلِ

ِمْن دَػْ ِد َما تَػبَػيََّن َلُتُس  سْ ْبِد أَنْػُفِستِ ُ فَّارًا َحَسًدا ِمْن عِ   سْ ِمْن دَػْ ِد ِإلَماِنكُ  سْ َواَّ َ ِجيٌد ِمْن َأْ ِ  اْلِكَااِب َلْو لَػُداُّوَنكُ 
 اْلَحقُّ 

      قالوف بسكوف ميم اعبمع
َ ؽَبُُم( ثس       السوسف أدغم النوف بالالـ يف )تَػبَػُتَّ
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس
 خلف بالسكت يف )ِمْن أَْىِل(  ثس
 ( البدؿ يف )ِإيبَاِنُكْم( وترقيق الراء يف )كثَت(ٖورش بالنقل يف )ِمَن أْىِل( ومع ) ثس
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 كَاْعُفوا َواْصَفُحوا َحاَّى لَْ ِتَا اللَُّه دَِ ْمدِهِ 
     قالوف 

    ضبزة الوجو الثاين )بيامره( أبدؿ ياء  ثس
 )ياِت( ومعو السوسف وأبو جعفر بإبداؿ اؽبمزة ألفا ورش قرأ  ثس

 (ِٜٓٔدلٌد )ِإفَّ اللََّه َعَلى ُ  ّْ َشْاٍء ءَ 
      قالوف 

      ورش مع توسط وطوؿ اللُت )شفء(  ثس
 ضبزة بالسكت على )شفء(  ثس

 َوَأِءيُموا الصَّاَلَة َوَآُتوا الزََّ اَة 
     قالوف 

     الكسا ف وقف باإلمالة على )الزكاة( ثس
 ( البدؿ يف )وآتوا(ٖورش بتغليظ  الالـ يف )الصالة( مع ) ثس

مُ   ِمْن َخْيٍد َتِجُدوُه ِعْبَد اللَّهِ  سْ وا أِلَنْػُفِسكُ َوَما تُػَقدّْ
   قالوف 

   واندرج معو ابن كثَت قالوف بالصلة يف )ِْلَنْػُفِسُكْم (  ثس
 ابن كثَت بصلة اؼبيم يف )ِْلَنْػُفِسُكْم( وصلة اؽباء أيضا يف )ذبَُِدوُه (  ثس
 ُفِسُكْم( أبو جعفر باإلخفاء يف )ِمْن َخَْتٍ( مع الصلة يف )ِْلَنػْ  ثس

 (ِٓٔٔإفَّ اللََّه ِدَما تَػْ َمُلوَف َدِصيٌد )
 قالوف

 َوءَاُلوا َلْن َلْدُخَ  اْلَجبََّة ِإالَّ َمْن َ اَف ُ وًاا َأْو َنَصاَرى
     قالوف
  أبو عمرو أماؿ )نصارى( واندرج معو خالد والكسا ف وخلف العاشر ثس
  ورش قلل )نصارى( والنقل يف )ُىوًدا أَْو ( ثس
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 خلف بالتحقيق يف )ُىوًدا أَْو( وبال غنة يف )َلْن يَْدُخَل (وأماؿ )نصارى(  ثس
 خلف بالسكت يف )ُىوًدا أَْو ( واإلمالة يف )نصارى( وبال غنة يف )َلْن يَْدُخَل ( ثس
 تِْلَك َأَمانِيػُُّتسْ  

 : أبو جعفر [ ] أمانِيػ ُهم : الباقوف [ ] أمانِْيِهمْ 
    قالوف 

 رأ بسكوف الياء وخففها وكسر اؽباء )أَمانِْيِهم(أبو جعفر ق ثس
 (َٔٔٔصاِاِءيَن ) سْ ُ ْباُ ِإْف   سْ دُػْدَ اَنكُ ُءْ  َ اُتوا 

 قالوف 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر (ِإفْ  مْ بُػْرَىاَنكُ يف )على القصر و قالوف بالصلة  ثس

 (ِإفْ  مْ بُػْرَىاَنكُ يف )على توسط الصلة بالصلة و مث قالوف 
 (ِإفْ  مْ بُػْرَىاَنكُ يف )بطوؿ الصلة ورش  ثس

 (ِإفْ  مْ بُػْرَىاَنكُ يف ) مث خلف بالسكت
 (َٕٔٔلْحَزنُوَف ) سْ َواَل  ُ  سْ َأْجُدُه ِعْبَد رَدِّْه َواَل َخْوٌؼ َعَلْيتِ  ~دَػَلى َمْن َأْسَلَس َوْجَتُه ِللَِّه َوُ َو ُمْحِسٌن كَػَلهُ 

 والحالدرة : ال خوؼ بالفتح 
 رافعا ال اغبضرمفطيبة : ال خوؼ نوف 

 ]وال خوٌؼ عليُهم : ضبزة[ ]وال خوَؼ عليُهم : يعقوب [ ] وال خوٌؼ عليِهم : الباقوف[
     قالوف قرأ )وْىو( بسكوف اؽباء وقصر اؼبنفصل

 قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر ثس
 قالوف على التوسط  ثس

 مث قالوف بالصلة على التوسط باؼبنفصل 
     بضم اؽباء يف )وُىو(و ر اؼبنفصل ابن كثَت على قص ثس
 يعقوب قرأ بفتح )ال خوَؼ( وضم اؽباء يف )عليُهم(  ثس
 ابن عامر على توسط اؼبنفصل واندرج معو عاصم  ثس
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  ورش على طوؿ اؼبنفصل على فتح )بلى( مث ورش بالتقليل ثس
 على التحقيق يف )مْن أسلم( وأماؿ )بلى( وضم اؽباء )عليُهم(   ضبزة ثس
 خلف العاشر بضم اؽباء يف )وُىو( وتوسط اؼبنفصل وأماؿ )بلى(  ثس
 الكسا ف قرأ )وْىو( بسكوف اؽباء وتوسط اؼبنفصل وأماؿ )بلى(  ثس
 وطوؿ اؼبنفصل خلف على السكت يف )مْن أسلم( وأماؿ )بلى( وبضم اؽباء يف )وُىو( و)عليُهم( ثس

ُلوَف اْلِكَااَب  سْ ْاٍء َوءَاَلِي البََّصاَرى لَْيَسِي اْليَػُتوُا َعَلى َشْاٍء َو ُ َوءَاَلِي اْليَػُتوُا لَْيَسِي البََّصاَرى َعَلى شَ   لَػاػْ
  قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن عامر وعاصم ويعقوب

 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ثس
 ورش وقلل النصاري )معا( على توسط )شفء(مث طوؿ اللُت )شفء(  ثس
 بو عمرو أماؿ )النصارى( معا واندرج معو خلف العاشر والكسا ف وخالد بوجو التحقيق يف )شفء(أ ثس
 خلف بال غنة يف )َشْفٍء َوقَاَلِت( و)شفء وىم( وأماؿ )النصارى( معا على السكت يف )شفء(  ثس

 مث خالد بالسكت يف )شفء( وغنة
 ِتسْ َ َذِلَك ءَاَؿ الَِّذلَن اَل لَػْ َلُموَف ِمْجَ  ءَػْولِ 

 قالوف اندرج اعبميع خال 
 مث السوسف ادغم الكاؼ بالقاؼ )َكَذِلَس قَاَؿ(

بَػتُ   (ٖٔٔلَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِكيَما َ انُوا ِكيِه َلْخَاِلُفوَف ) سْ كَاللَُّه َلْحُكُس دَػيػْ
    قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر  ثس
     فيو( ابن كثَت بصلة اؽباء يف ) ثس
نَػُهْم( ثس  السوسف أدغم اؼبيم بالباء )وَبُْكُم بَػيػْ

َُْلُس ِممَّْن َمَبَع َمَساِجَد اللَِّه َأْف لُْذَ َد ِكيَتا اْسُمُه َوَسَ ى ِكا َخَداِدَتا  َوَمْن َأ
    قالوف
  خالد أماؿ )سعى( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر ثس 
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 وأماؿ )سعى(ْف يُْذَكَر( خلف على التحقيق وبال غنة يف )أَ  ثس
 السوسف باإلدغاـ يف اؼبيم باؼبيم )َأْظَلُم فبَّْن(  ثس
      مع تغليظ الالـ يف )أظلم(  ورش بالنقل وفتح )سعى( ثس
 مع تغليظ الالـ يف )أظلم(ورش قللها  ثس
 يف )َأْف يُْذَكَر(  خلف بالسكت يف الساكن اؼبفصوؿ )َوَمْن َأْظَلُم ( وترقيق الالـ يف )أظلم( وبال غنة ثس

 ِإالَّ َخائِِفينَ  آَأْف َلْدُخُلو َ  سْ ُأولَِئَك َما َ اَف َلتُ 
 قالوف بتوسط اؼبتصل وقصر اؼبنفصل 

 قالوف على التوسط يف اؼبنفصل  ثس
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل  ثس
 ف()ؽبم أالصلة توسط قالوف على توسط اؼبنفصل وب ثس
 َأْف(  مْ ورش بطوؿ اؼبتصل واؼبنفصل وطوؿ صلة اؼبيم )ؽبَُ  ثس
خلػػف علػػى طػػوؿ اؼبتصػػل واؼبنفصػػل وبػػال غنػػة يف )َأْف يَػػْدُخُلوَىا (ووقػػف علػػى )خػػا فُت( بالتسػػهيل مػػع اؼبػػػد  ثػػس

      والقصر 
 خالد بغنة مع وجهف الوقف يف )خا فُت(  ثس
 ف الوقف يف )خا فُت(َأْف( وبال غنة ومع وجه مْ خلف بالسكت )ؽبَُ  ثس
نْػَيا ِخْزٌي َوَلتُ  سْ َلتُ   (ِٗٔٔكا اْْلَِخَدِة َعَذاٌب َعِظيٌس ) سْ ِكا الدُّ

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
  مث ورش على فتح )الدنيا(  وقصر البدؿ ورقق الراء )الخرة( ومث طولو )اْلَِخَرِة(

 بدؿ التقليل يف )الدنيا( وعليو التوسط بالبدؿ مث الطوؿ يف ال ثس
  والتحقيق يف )الخرة( أبو عمرو قلل )الدنيا( ثس
 خلف أماؿ )الدنيا( وبال غنة )خزٌي و(والسكت يف الساكن اؼبوصوؿ )اْلَِخَرِة(  ثس

 مث خالد أماؿ )الدنيا( وبغنة والسكت على) اْلخرة( 
 مث خالد على التحقيق وأماؿ )الدنيا( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر 
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 الصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف ب ثس
 َوِللَِّه اْلَمْشِدُؽ َواْلَمْغِدبُ 

 قالوف
 كَ َلْػَبَما تُػَولُّوا كَػَجسَّ َوْجُه اللَّهِ 

 قالوف
 (ِ٘ٔٔإفَّ اللََّه َواِسٌع َعِليٌس )

 قالوف
 َوءَاُلوا اتََّخَذ اللَُّه َوَلًدا 

 فالكسقوطها ،  )وكن فيكوُف ( النصب يف الرفع  :  )عليٌم وقالوا( الواو اْلوىل  ٙٚٗالشاطبية رقم 
 ويف آؿ عمراف يف اْلوىل ومرمي    ويف الطوؿ عنو وىو باللفظ أعمال             

 ساكطيبة : بعد )عليم( احذفا  واوا  
 [ ]عليٌم وقالوا : الباقوف[قرأ ابن عامر )عليٌم قالوا( بدوف واو]لو وصلت ما قبل ىذه الية ُّذه الية : 

 الوف قرأ )وقالوا( ق
 مث ابن عامر قرأ )قالوا ( بدوف واو

توجيو : قرأ اعبمهور : )وقالوا( بالواو وىو آكد يف الػربط فيكػوف عطػف صبلػة خربيػة علػى مثلهػا ْلف الكػالـ كلػو 
قصة واحػدة ولثبػات الػواو يف صبيػع اؼبصػاحف عػدا مصػحف أىػل الشػاـ  . وقػريء : )قػالوا( بػدوف الػواو ويكػوف 

االستكناؼ أو ملحوظا فيو معٌت العطف واكتفى بالضمَت عن البط بالواو ، وعلػى ىػذه القػراءة جػاءت ىذا على 
 مصاحف أىل الشاـ .

 ُسْبَحانَهُ 
 قالوف

 َدْ  َلُه َما ِكا السََّماَواِت َواأْلَْرِض 
       قالوف 

     ورش بالنقل يف )اْلرض( واندرج معو ضبزة بوجو النقل  ثس
 يهاخلف بالسكت عل ثس
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 (ُٙٔٔ  ّّ َلُه ءَانُِاوَف )
 قالوف

 َدِدلُع السََّماَواِت َواأْلَْرضِ 
      قالوف 

     ورش بالنقل يف )اْلرض( واندرج معو ضبزة بوجو النقل  ثس
 خلف بالسكت عليها ثس

 (َٚٔٔأْمًدا كَِإنََّما لَػُقوُؿ َلُه ُ ْن كَػَيُكوُف ) ~َوِإَذا َءَضى
 فالك)وكن فيكوُف ( النصب يف الرفع              :          ٙٚٗالشاطبية رقم 

 ويف آؿ عمراف يف االوىل ومرمي    ويف الّطوؿ عنو وىو باللفظ أعمال           
 اويا وانقاد معناه يعمال  ر فى كويف النحل مع يس بالعطف نصبو               

 سباكطيبة )كن فيكوف( فانصبا  رفعا سوى اغبق وقولو  
 بن عامر [ ]كن فيكوُف : الباقوف[]كن فيكوَف : ا

 قالوف على قصر اؼبنفصل والرـو يف النوف )فيكوُف( 
السوسػػف علػػى القصػػر وأدغػػم الػػالـ بػػالالـ )يَػُقػػوُؿ لَػػُو( وفيػػو اؼبػػد والتوسػػط والقصػػر للسوسػػف والػػرـو يف النػػوف  ثػػس

 )فيكوُف( 
 تسػكُت يف )فيكػوف( أمػا إذا وصػل بقالوف على التوسط واندرج أىل التوسط واندرج ابن عػامر علػى وجػو ال ثس

 )وقاؿ الذين( فتنصب )فيكوَف( 
      ورش على طوؿ اؼبنفصل مع فتح )قضى( والرـو يف النوف )فيكوُف( ثس
  ورش  التقليل فيها ثس
 ضبزة أماؿ )قضى( على طوؿ اؼبنفصل  ثس
 عو خلف العاشر الكسا ف أماؿ )قضى( على توسط اؼبنفصل والرـو يف النوف )فيكوُف( واندرج م ثس

التوجيو : )كن فيكوَف( ىنا ويف آؿ عمراف )كن فيكوَف ونعلمو(وكذا يف النحل ، ومرمي ويس . قريء بالرفع على 
االستكناؼ فجعل الكالـ منقطعا فبا قبلو وقد امتنع أف يكوف جوابػا )أي لألمػر( يف اؼبعػٌت رفعػو علػى االسػتكناؼ 



 

 
73 

)أي فهو يكوف( أو على العطف على )يقوؿ( على ما اختارة الطربي  )أي خرب ؼببتدأ ؿبذوؼ( وعزاه إىل سيبويو
والزجاج . وقريء بالنصب على أنو جواب على لفظ )كن( ْلنو قد جاء بلفظ اْلمر مشبو باْلمر اغبقيقػف )أمػا 

 : كن فيكوف اغبق( يف آؿ عمراف وكذا )كن فيكوف قولو اغبق( باْلنعاـ فال خالؼ يف قراءهتما بالرفع .
 َآلَةٌ  آَؿ الَِّذلَن اَل لَػْ َلُموَف َلْواَل ُلَكلُّْمَبا اللَُّه َأْو تَْ تِيبَ َوءَا

    قالوف على قصر اؼبنفصل 
    قالوف على التوسط  ثس
 الكسا ف على توسط اؼبنفصل وأماؿ )آية( وقفا  ثس
 )تاتينا( ورش على طوؿ اؼبنفصل مع )قصر وتوسط وطوؿ البدؿ )آية( و قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا  ثس
     السوسف قرأ )تاتينا( على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو جعفر ثس
 وقرأ بإتبات اؽبمزة )تأتينا(خلف على طوؿ اؼبنفصل  ثس

 َتَشادَػَتْي ءُػُلودُػُتسْ  سْ ِمْجَ  ءَػْوِلتِ  سْ َ َذِلَك ءَاَؿ الَِّذلَن ِمْن ءَػْبِلتِ 
     قالوف بسكوف ميم اعبمع 

      معو ابن كثَت وأبو جعفر واندرجقالوف بالصلة  ثس
 السوسف أدغم الكاؼ بالقاؼ )َكَذِلَس قَاَؿ( ثس

 (َٛٔٔءْد دَػيػَّبَّا اْْلَلَاِت ِلَقْوـٍ لُوِءُبوَف )
      قالوف
 البدؿ يف )اليات(  توسط وطوؿورش مع  ثس
 )ِلَقْوـٍ يُوِقُنوَف( وبال غنة يف )اليات( خلف بالسكت  ثس
 )ِلَقْوـٍ يُوِقُنوَف(  وبغنةيات( يف )الخالد بالسكت  ثس
 َأْرَسْلَباَؾ دِاْلَحقّْ َدِشيًدا َوَنِذلًدا آِإنَّ 

    قالوف بقصر اؼبنفصل 
      اؼبنفصل توسطقالوف على  ثس
  ورش بالًتقيق للراء )َبِشَتًا َونَِذيرًا( ثس
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      خلف بال غنة وتفخيم الراء )َبِشَتًا َونَِذيرًا( ثس
 خالد بغنة ثس
 (ٜٔٔ ُتْسَ ُؿ َعْن َأْصَحاِب اْلَجِحيِس )َواَل 

 :ٜٚٗالشاطبية يف البقرة  ( لودا وىو من بعد نفف الخبرفع  ...وتسأؿ( ضموا التاء والالـ حركوا 
 ] وال َتْسَكْل : نافع ويعقوب [ ] وال ُتْسَأُؿ : الباقوف [

    قالوف قرأ بفتح التاء وإسكاف الالـ )َتْسَأْؿ( واندرج معو يعقوب 
  وبالنقل )عَن أصحاب( ورش قرأ بفتح التاء وإسكاف الالـ )َتْسَأْؿ( ثس
 ابن كثَت قرأ بضم التاء ورفع الالـ )ُتْسَأُؿ(  ثس
 خلف بالسكت )عن أصحاب( وقرأ بضم التاء ورفع الالـ )ُتْسَأُؿ( ثس

ْؿ( بفػتح التوجيو : )وال ُتْسَأُؿ( بضم التاء ورفػع الػالـ خػربا ؿبضػا منفيػا مسػتأنفا وىػو اال ََ ختيػار .. وقػريء )َتْسػَأ
 التاء وإسكاف الالـ ، وذلس على النهف ..فدؿ النهف على صحة اعبـز ..

 َوَلْن تَػْدَضى َعْبَك اْليَػُتوُا َواَل البََّصاَرى َحاَّى تَػاَِّبَع ِملَّاَػُتسْ 
 قالوف 

 ورش فتح )ترضى( وقلل )النصارى( ْلإا را ية  ثس
 ( أبو عمرو أماؿ )النصارى ثس
 ورش قللهما )ترضى(و)النصارى( ثس 
 ضبزة أماؽبما واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر  ثس

 ُءْ  ِإفَّ ُ َدى اللَِّه ُ َو اْلُتَدى
     قالوف 

 خلف أماؿ )اؽبدى( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر  ثس
 السوسف أدغم اؽباء باؽباء )اللَِّو ُىَو(  ثس
 )اؽبدى(ورش بالتقليل  ثس   ورش بالنقل وفتح )اؽبدى(  ثس
 خلف بالسكت واإلمالة يف )اؽبدى(  ثس
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 (َٕٓٔءَؾ ِمَن اْلِ ْلِس َما َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِلاٍّ َواَل َنِصيٍد )آدَػْ َد الَِّذي جَ  سْ َء ُ آَولَِئِن اتػَّبَػْ َي َأْ وَ 
 وسكوف ميم اعبمع بتوسط اؼبتصل قالوف 

 يم باؼبيم )اْلِعْلِم َما َلَس ( أدغم اؼب بتوسط اؼبتصل السوسف ثس
 ابن ذكواف أماؿ )َجاَءَؾ ( على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر  ثس
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس
    ورش على طوؿ اؼبتصل ثس
    َءَؾ ( على طوؿ اؼبتصل بال غنةآخلف أماؿ )جَ  ثس
 خالد أماؿ )َجاَءَؾ ( بغنة ثس
ُلونَُه َحقَّ ِتاَلَوتِهِ الَّذِ  َباُ ُس اْلِكَااَب لَػاػْ  ُأولَِئَك لُػْؤِمُبوَف ِدِه  ~لَن َآتَػيػْ

      قالوف على قصر اؼبنفصل 
 السوسف أبدؿ اؽبمزة يف )يومنوف( واندرج معو أبو جعفر  ثس
 قالوف على التوسط يف اؼبنفصل  ثس
 اؽبمزة يف )يومنوف( ورش على طوؿ اؼبنفصل على قصر البدؿ )آتيناىم( وأبدؿ  ثس
  منوف( إال إذا وقف عليها أبدؿ اؽبمزة كورشؤ ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وقرأ باؽبمز يف )ي ثس
 ورش على توسط وطوؿ البدؿ وأبدؿ اؽبمزة يف )يومنوف( ثس

 (َٕٔٔوَمْن َلْكُفْد ِدِه كَُ ولَِئَك ُ ُس اْلَخاِسُدوَف )
 قالوف بتوسط اؼبتصل 

 بًتقيق الراء )اػباسروف( على طوؿ اؼبتصل ورش  ثس
 خالد على طوؿ اؼبتصل بتفخيم راء )اػباسروف(  ثس
 خلف على طوؿ اؼبتصل بال غنة يف )من يكفر( ثس
 (َٕٕٔعَلى اْلَ اَلِميَن ) سْ َوأَنّْا َكضَّْلُاكُ  سْ أَنْػَ ْمُي َعَلْيكُ  ~ئِيَ  اذُْ ُدوا نِْ َمِاَا الَِّااآِإْسدَ  ~لَا دَِبا 

    واندرج معو ابن كثَتقالوف بالصلة  ثس   نفصل قالوف على قصر اؼب
 أبو جعفر بتسهيل )ِإْسرَا ِيَل( باؼبد والقصر وبالصلة  ثس
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 قالوف بالصلة على التوسط  ثس    قالوف على توسط اؼبنفصل  ثس
 ورش بطوؿ اؼبتصل واؼبنفصل واندرج معو ضبزة  ثس

َفُ َتا َشَفاَعٌة َواَل  ُ  َواتػَُّقوا لَػْوًما اَل َتْجِزي نَػْفٌس َعْن نَػْفسٍ  َتا َعْدٌؿ َواَل تَػبػْ  (ٖٕٔلُػْبَصُدوَف ) سْ َشْيًئا َواَل لُػْقَبُ  ِمبػْ
  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة  ثس   قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ورش على طوؽبا  ثس    ورش على توسط )َشْيًكا( ثس
 خالد بالسكت والغنة  ثس   خلف بالسكت على )َشْيًكا( وبال غنة  ثس

 ِإدْػَداِ يَس رَدُُّه ِدَكِلَماٍت كَ ََتمَُّتنَّ  ~َوِإِذ ادْػاَػَلى
 ح وصبَّالالتالتة     أواخر )إبراىاـ(  النساءويف نص  فيها: و  ٗٛٗ-ٓٛٗالشاطبية  رقم 

 حرؼ تنزال  وربت الرعدأخَتا     براءةحرفا  اْلنعاـومع آخر                     
 ُمنَػزَّال  العنكبوتطبسة أحرؼ وآخر ما يف  النحلو  مرميويف                     

 ويرِوي يف امتحانو اْلوَّال واؿ  حديد لذارياتويف ا الشورىو  النجمويف                    
 . ىهنا البن ذكوافووجهاف فيو                   

 ووجو البن ذكواف[]إبراىاـ : ىشاـ ووجو البن ذكواف[ ] إبراىيم : الباقوف 
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 يعقوب وقف باؽباء على )َفَأسَبَُّهّنو(  ثس
 قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن ذكواف بوجو قرأ )إبراىيم(  ثس
 ىشاـ قرأ )إبراىاـ( واندرج معو ابن ذكواف بوجو  ثس
 َلى( ورش على التقليل يف )ابْػتػَ  ثس ورش على الفتح يف )ابْػتَػَلى( ثس
 التسهيل وأماؿ )أبتلى(  ضبزةضبزة بالتحقيق يف )فأسبهن( وأماؿ )أبتلى( مث  ثس
 الكسا ف أماؿ )أبتلى( واندرج معو خلف العاشر  ثس

التوجيو : )إبراىاـ( وىف لغػة قليلػة شػامية . وقػريء باليػاء )إبػراىيم( وىػو االختيػار وعليػو أكثػر القػراء إتباعػا ػبػط 
 لعرب . فهما لغتاف .اؼبصحف وىف لغة عامة ا

 ءَاَؿ ِإنّْا َجاِعُلَك ِللبَّاِس ِإَماًما 
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 قالوف مث دوري أماؿ )للناس(
 ءَاَؿ َوِمْن ُذرّْلَِّاا 

 قالوف
 (ٕٗٔءَاَؿ اَل لَػَباُؿ َعْتِدي الظَّاِلِميَن ) 

 الع يف:ويف الالـ للتعرؼ أربع عشرة   فإسكاإا فاش وعهدي  ٚٓٗالشاطبية رقم 
 ُت : حفص وضبزة [ ] عهِدَي : الباقوف[] عهِدْي الظاؼب

 حفص قرأ بسكوف الياء )َعْهِدي( ومعو ضبزة  ثس   قالوف قرأ بفتح الياء )عهدَي( 
 السوسف أدغم الالـ بالالـ )قَاَؿ اَل( وقرأ بفتح الياء )عهدَي( ثس

 اـِ ِإدْػَداِ يَس ُمَصلِّىَوِإْذ َجَ ْلَبا اْلبَػْيَي َمجَادًَة ِللبَّاِس َوَأْمًبا َواتَِّخُذوا ِمْن َمقَ 
 ح وصبَّالالتالتة     أواخر )إبراىاـ(  النساءويف نص  فيها: و  ٗٛٗ-ٓٛٗالشاطبية يف البقرة 

 حرؼ تنزال  وربت الرعدأخَتا     براءةحرفا  اْلنعاـومع آخر             
 ُمنَػزَّال  العنكبوتطبسة أحرؼ وآخر ما يف  النحلو  مرميويف             

 ويرِوي يف امتحانو اْلوَّال واؿ  حديد لذارياتويف ا الشورىو  النجمويف            
 . ىهنا البن ذكوافووجهاف فيو           

 وأوغال عم: و)وازبذوا( بالفتح  ٗٛٗالشاطبية يف البقرة رقم 
َػُذوا : نػافع وابػن عػام ػُذوا[]إذ جعلنا : أدغم أبو عمرو وىشاـ[ ]الباقوف : باإلظهار[  ] وازبَّ  ر[ ]والبػاقوف : وازبَِّ

 ]إبراىاـ :ىشاـ ووجو البن ذكواف خبلف [ ] إبراىيم الباقوف والوجو الثاين البن ذكواف [
 قالوف قرأ )وازَبَُذوا( وبإظهار الذاؿ عند اعبيم )وإذ جعلنا( واندرج معو ابن ذكواف بوجو 

 تقليل )مصلى( مع ترقيق الالـ  ورش ثس  ورش قرأ )وازَبَُذوا( وفتح )مصلى( مع تغليظ الالـ  ثس
 ابن ذكواف قرأ )إبراىاـ( بوجو قرأ )وازَبَُذوا( وبإظهار الذاؿ عند اعبيم )وإذ جعلنا(  ثس
 خالد يعطف بإمالة )مصلى(  ثس           ابن كثَت بكسر اػباء يف )وازِبذوا(  ثس
  وأماؿ )مصلى( وبكسر اػباء يف )وازِبذوا()وأمناً و( خلف بال غنة  ثس
 علنا( وأماؿ )الناس( وبكسر اػباء يف )وازِبذوا( ج ذدوري أدغم )إ ثس
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  ذوا(َصلًّى( وبكسر اػباء يف )وازبِ مُ  مَ علنا( وأدغم اؼبيم باؼبيم )ِإبْػرَاِىيج ذالسوسف أدغم )إ ثس
 َعْلَنا( و قرأ )إبراىاـ( وقرأ بفتح اػباء )وازَبَُذوا(جَ  ذْ ىشاـ أدغم الذاؿ باعبيم )َوإِ  ثس
وجيو : قريء بكسر اػباء على اْلمر وقيل اؼبأمور : نبينا صلى ام عليو وسلم وأمتو . وقريء بفتح اػباء علػى الت

 اػبرب عطفا على ما قبلو.
 (ٕ٘ٔئِِفيَن َواْلَ اِ ِفيَن َوالدُّ َِّع السُُّجوِا )آِإدْػَداِ يَس َوِإْسَماِعيَ  َأْف َبتَّْدا دَػْيِاَا ِللاَّ  ~َوَعِتْدنَا ِإَلى

 ]بييَت : نافع وىشاـ وحفص وأبو جعفر [ ] بييْت : الباقوف[
 ح وصبَّالالتالتة     أواخر )إبراىاـ(  النساءويف نص  فيهاالشاطبية : و 
 حرؼ تنزال  وربت الرعدأخَتا     براءةحرفا  اْلنعاـومع آخر             
 نَػزَّال مُ  العنكبوتطبسة أحرؼ وآخر ما يف  النحلو  مرميويف             
 ويرِوي يف امتحانو اْلوَّال واؿ  حديد لذارياتويف ا الشورىو  النجمويف            
 . ىهنا البن ذكوافووجهاف فيو           

 : ٗٔٗالشاطبية يف ياءات اإلضافة رقم 
 حَفالليُ صال أدَّ عوى وسواه لن    عبنوح  بييتوعم عال وجهف / و  

 ويف آخر فرش سورة البقرة قاؿ :
 الحبييت وعهدي فاذكروين مضافها   ورس وس ومٍت وإين معا و 

 ] بييَت للطا فُت : نافع وىشاـ وحفص وأبو جعفر[ ] بييْت للطا فُت : الباقوف[
 قالوف على قصر اؼبنفصل وفتح الياء )بييَت( واندرج معو أبو جعفر 

 ابن كثَت على قصر اؼبنفصل وسكن الياء )بييْت( واندرج معو يعقوب  ثس
 قالوف على توسط اؼبنفصل  وفتح الياء )بييَت( واندرج معو حفص  ثس
 دوري على التوسط وسكن الياء )بييْت( واندرج معو ابن ذكواف بوجو وخلف العاشر  ثس
 ىشاـ وفتح الياء )بييَت( وقرأ )إبراىاـ(  ثس
 ابن  ذكواف على توسط اؼبنفصل وسكن الياء )بييْت( وقرأ )إبراىاـ( ثس
 ضبزة  على طوؿ اؼبنفصل وسكن الياء )بييْت(   ثس       ًتقيق الراء )طهرا( وفتح الياء )بييَت( ورش ب ثس
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تُ دَػَلًدا َآِمًبا َواْرُزْؽ َأْ َلُه َوِإْذ ءَاَؿ ِإدْػَداِ يُس َربّْ اْجَ ْ  َ َذا   دِاللَِّه َواْليَػْوـِ اْْلَِخدِ  سْ ِمَن الجََّمَداِت َمْن َآَمَن ِمبػْ
 ح وصبَّالالتالتة     أواخر )إبراىاـ(  النساءويف نص  يهافالشاطبية : و 
 حرؼ تنزال  وربت الرعدأخَتا     براءةحرفا  اْلنعاـومع آخر             
 ُمنَػزَّال  العنكبوتطبسة أحرؼ وآخر ما يف  النحلو  مرميويف             
 امتحانو اْلوَّال ويرِوي يف واؿ  حديد لذارياتويف ا الشورىو  النجمويف            
 . ىهنا البن ذكوافووجهاف فيو           

     خالد على النقل والسكت يف )اْلَِخِر( ثس   قالوف بسكوف ميم اعبمع
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس
 ِخِر( خلف بالتحقيق يف اؼبفصوؿ بال غنة يف )َآِمًنا َواْرُزْؽ (وعليو النقل والسكت يف )اْلَ  ثس
 ( البدؿ يف )آمنا( و)آمن( و)اْلَِخِر( ٖمع )يف )بَػَلًدا َآِمًنا( )َواْرُزْؽ أَْىَلُو( ورش بالنقل  ثس
وعليػو النقػل يف )بَػلَػًدا َآِمنًػا( )َواْرُزْؽ أَْىَلُو(خلػف بػال غنػة يف )َآِمنًػا َواْرُزْؽ ( وبالسػكت علػى السػاكن اؼبفصػوؿ  ثس

 والسكت يف )اْلَِخِر( 
 ـ قرأ )إبراىاـ( ىشا ثس

 ِإَلى َعَذاِب البَّارِ  ~ءَاَؿ َوَمْن َ َفَد كَُ َماػُّْ ُه َءِلياًل ثُسَّ َأْضَادُّهُ 
 )فأْمِتُعُو( ابن عامر: َوِخف   ٙٛٗالشاطبية رقم 

 ]فُأْمِتُعُو : ابن عامر [ ] فُأَمتػٍُّعٌو : الباقوف[
 عو السوسف دوري أماؿ )النار( واندرج م ثس  قالوف على قصر اؼبنفصل 

 دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ )النار( واندرج معو دوري الكسا ف  ثس   قالوف على توسط اؼبنفصل  ثس
 وتقليل )النار(ورش على طوؿ اؼبنفصل  ثس
 وفتح )النار(ضبزة على طوؿ اؼبنفصل  ثس
 ُو(ابن عامر على توسط اؼبنفصل وقرأ بسكوف اؼبيم وزبفيف التاء اؼبكسورة )فأْمِتعُ  ثس

التوجيو )َفُأَمتػٍُّعُو( بفتح اؼبيم وتشديد التاء مضػارع )متع(اؼبتعػدي بالتضػعيف . ومػن قػرأ بإسػكاف اؼبػيم وتػاء ـبففػة 
 من )أمتع( اؼبتعدي 
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 باؽبمزة.
 (َٕٙٔودِْئَس اْلَمِصيُد ) 

 ورش قرأ )وبيس( واندرج معو السوسف وأبو جعفر  ثس  قالوف 
 َقَواِعَد ِمَن اْلبَػْيِي َوِإْسَماِعيُ  رَدػََّبا تَػَقبَّْ  ِمبَّاَوِإْذ لَػْدَكُع ِإدْػَداِ يُس الْ 

 ح وصبَّالالتالتة     أواخر )إبراىاـ(  النساءويف نص  فيهاالشاطبية : و 
 حرؼ تنزال  وربت الرعدأخَتا     براءةحرفا  اْلنعاـومع آخر             
 ُمنَػزَّال  عنكبوتالطبسة أحرؼ وآخر ما يف  النحلو  مرميويف             
 ويرِوي يف امتحانو اْلوَّال واؿ  حديد لذارياتويف ا الشورىو  النجمويف            
 . ىهنا البن ذكوافووجهاف فيو           

 قالوف واندرج معو ابن ذكواف بوجو 
 بػََّنا( رَ  لُ السوسف أدغم الالـ بالراء يف )َوِإظْبَاِعي ثس
 ابن ذكوافخبلف عن جو ىشاـ قرأ )إبراىاـ( ومعو بو  ثس

 (ِٕٚٔإنََّك أَْنَي السَِّميُع اْلَ ِليُس )
 قالوف

َبا آرَدػََّبا َواْجَ ْلَبا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمْن ُذرّْلَِّابَ   ُأمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوَأرِنَا َمَباِسَكَبا َوُتْ  َعَليػْ
 الكُ رٍِّه  دَ فا صويف فصلت يرِوي    داً يـ د: و)أَْرنَا وأَْرين( ساكنا الكسر  ٙٛٗ-٘ٛٗالشاطبية رقم 

 لق /طوأخفانبا            
 ] وأرِنَا : الباقوف[ ] وأْرنَا : ابن كثَت والسوسف ويعقوب[ ] أرِنا : باالختالس دوري[

 االختالس : االتياف بثلثف اغبركة . 
 قالوف على قصر اؼبنفصل وكسر الراء من )َوأرِنَا(  

 ويعقوب  )َوأَْرنَا ( واندرج معو السوسف يف ابن كثَت قرأ بسكوف الراء ثس
 دوري باالختالس يف كسرة )َوأَرِنَا(  ثس
 اؼبنفصل  قالوف على توسط ثس
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 دوري على التوسط واالختالس يف كسرة ، وىو اإلتياف بثلثف اغبركة ،)َوأَرِنَا(  ثس
 ورش على طوؿ اؼبنفصل وكسر الراء من )َوأرِنَا(  واندرج معو ضبزة ثس
 جيو . أرنا وأرين قريء بكسر الراء وقريء بإسكاإا كما قريء باختالسها وكلها : لغات .التو 

 (ِٕٛٔإنََّك أَْنَي الاػَّوَّاُب الدَِّحيُس )
 قالوف

ُلو َعَلْيتِ  سْ رَدػََّبا َوادْػَ ْت ِكيتِ  ُتْس لَػاػْ  يِتسْ َآلَاِتَك َولُػَ لُّْمُتُس اْلِكَااَب َواْلِحْكَمَة َولُػزَ ّْ  سْ َرُسواًل ِمبػْ
 م : الباقوف[هِ م : ضبزة ويعقوب [ ] عليهُ م : الباقوف[ ] عليهِ م يزكيهِ م : يعقوب [ ] فيهُ م ويزكيهُ ]في

     قالوف 
 ( البدؿ يف )َآيَاِتَس( ٖمع )بطوؿ الصلة ورش  ثس
ُهْم َآيَاِتَس(     وبالتحقيق يف ضبزة قرأ بضم اؽباء يف )عليُهم(ثس   )َعَليػْ
 ُهْم َآيَاِتَس(سكت )َعَليػْ بال خلف ثس
ُهْم َآيَاِتَس(  يف على القصرو قالوف بالصلة ثس     واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر )َعَليػْ
ُهْم َآيَاِتَس(     يفقالوف بتوسط الصلة  ثس  )َعَليػْ
 م( هُ م( و)يُػزَكٍّ هُ م( و)عليهُ يعقوب بضم اؽباء يف )في ثس

 (ِٜٕٔإنََّك أَْنَي اْلَ زِلُز اْلَحِكيُس )
 ف قالو 

 َوَمْن لَػْدَغُ  َعْن ِملَِّة ِإدْػَداِ يَس ِإالَّ َمْن َسِفَه نَػْفَسُه 
 قالوف 

 ىشاـ قرأ )إبراىاـ( واندرج معو وجو البن ذكواف خبلفو  ثس
 خلف بال غنة يف )َوَمْن يَػْرَغُب( ثس

نْػَيا َباُه ِكا الدُّ  َوَلَقِد اْصَاَفيػْ
     قالوف 

  و عمروورش قلل )الدنيا ( واندرج معو أب ثس
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     ضبزة أماؿ )الدنيا( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر  ثس
َناُه(ثس   ابن كثَت بصلة اؽباء يف )اْصَطَفيػْ

 (َٖٓٔوِإنَُّه ِكا اْْلَِخَدِة َلِمَن الصَّاِلِحيَن )
 والنقل فيها( البدؿ )الخرة( وترقيق الراء ٖقالوف مث ورش لو )

 الراء وتفخيم  مث خلف بالسكت على )الخرة(
 َأْسِلْس  ~ِإْذ ءَاَؿ َلُه رَدُّهُ 

      قالوف على قصر اؼبنفصل 
  اؼبنفصل  توسطعلى  قالوف ثس
      ورش على طوؿ اؼبنفصل  ثس
 ُو(لَ  ؿَ السوسف على قصر اؼبنفصل أدغم الالـ بالالـ )قَا ثس

 (ٖٔٔءَاَؿ َأْسَلْمُي ِلَدبّْ اْلَ اَلِميَن )
 قالوف

لَن َكاَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػاُ ِإدْػدَ  آَوَوصَّى ِدتَ   (ُٕٖٔمْسِلُموَف ) سْ اِ يُس دَِبيِه َولَػْ ُقوُب لَا دَِباَّ ِإفَّ اللََّه اْصَاَفى َلُكُس الدّْ
 ح وصبَّالالتالتة     أواخر )إبراىاـ(  النساءويف نص  فيها: و  ٗٛٗ-ٓٛٗالشاطبية رقم 

 حرؼ تنزال  وربت الرعدَتا أخ    براءةحرفا  اْلنعاـومع آخر             
 ُمنَػزَّال  العنكبوتطبسة أحرؼ وآخر ما يف  النحلو  مرميويف             
 ويرِوي يف امتحانو اْلوَّال واؿ  حديد لذارياتويف ا الشورىو  النجمويف            
 . ىهنا البن ذكوافووجهاف فيو           

 عتال   اا مك: )أوصى بوصى(   ٙٛٗالشاطبية يف البقرة رقم 
 ]وأوصى : نافع وابن عامر وأبو جعفر [ ] ووصى : الباقوف[

 قالوف قرأ )وأوصى( على قصر اؼبنفصل 
 معو أبو جعفر اندرج قالوف بالصلة و  ثس
 قالوف على التوسط  ثس
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 قالوف  بالصلة  ثس
 قرأ )إبراىاـ( و )وأوصى( واندرج معو ابن ذكواف بوجو على توسط اؼبنفصل ىشاـ  ثس
 )وأوصى(و)اْصَطَفى( قرأ بفتح على طوؿ اؼبنفصل رش و  ثس
 )وأوصى(و)اْصَطَفى(بالتقليل  على طوؿ اؼبنفصل ورش ثس
 قرأ )َوَوصَّى( وصلة اؼبيم وصلة اؽباء يف )بنيو( على قصر اؼبنفصل ابن كثَت  ثس
  بدوف صلة قرأ )َوَوصَّى( على قصر اؼبنفصل دوري  ثس
 واندرج معو عاصم َوصَّى( قرأ )وَ دوري على توسط اؼبنفصل  ثس
   ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وقرأ )َوَوصَّى( وأماؽبا وأماؿ )اْصَطَفى( ثس
 الكسا ف أماؿ على التوسط باؼبنفصل  )َوَوصَّى( و)اصطفى( واندرج معو خلف العاشر  ثس

راقػوقريء التوجيو : ووصى : وأوصى . قريء بالتشديد مػن غػَت نبػز معػدي بالتضػعيف وعليهػا مصػحف أىػل الع
ُّمػػزة مفتوحػػة بػػُت واومي )وأوصػػى( وىػػو متعػػدي بػػاؽبمزة وموافػػق للمصػػحف اؼبػػدين . غػػَت أف التشػػديد فيػػو معػػٌت 

 تكرير الفعل فكأنو أبلغ يف اؼبعٌت وعليو أكثر القراء
ـْ ُ ْباُ  ئِػَك آْ ػِدي ءَػاُلوا نَػْ بُػُد ِإَلَتػَك َوِإلَػَه َآدَ َء ِإْذ َحَضَد لَػْ ُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ ءَاَؿ لَِبِبيِه َما تَػْ بُػُدوَف ِمػْن دػَ آُشَتدَ  سْ َأ

 (ِٖٖٔإدْػَداِ يَس َوِإْسَماِعيَ  َوِإْسَحاَؽ ِإَلًتا َواِحًدا َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَف )
 ح وصبَّالالتالتة     أواخر )إبراىاـ(  النساءويف نص  فيهاالشاطبية : و 
 حرؼ تنزال  وربت الرعد أخَتا    براءةحرفا  اْلنعاـومع آخر             
 ُمنَػزَّال  العنكبوتطبسة أحرؼ وآخر ما يف  النحلو  مرميويف             
 ويرِوي يف امتحانو اْلوَّال واؿ  حديد لذارياتويف ا الشورىو  النجمويف            
 . ىهنا البن ذكوافووجهاف فيو           

 ىيم : الباقوف[] إبراىاـ : ابن عامر خبلف عن ابن ذكواف[ ] إبرا
 واندرج معو رويس والدوري ْذ( إِ  ءَ وسهل اؽبمزة الثانية يف )ُشَهَداقالوف 

 ُو(ُن لَ )َوكبَْ النوف بالالـ َبِنيِو(و َؿ لِ السوسف بالتسهيل وأدغم الالـ بالالـ يف )قَا ثس
 واندرج معو بوجو ابن ذكواف خبلفو وبتحقيق اؽبمزتُت ىشاـ قرأ )إبراىاـ(  ثس
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 واندرج معو عاصم وروح بتحقيق اؽبمزتُت اف ابن ذكو  ثس
  ( البدؿ يف )َآبَاِ َس(ٖمع )ْذ( إِ  ءَ وسهل اؽبمزة الثانية يف )ُشَهَداعلى طوؿ اؼبتصل ورش  ثس
 )إؽباً َواِحًدا َوكَبُْن(  بال غنة على طوؿ اؼبتصل وبتحقيق اؽبمزتُت خلف  ثس
 يف )إؽباً َواِحًدا َوكَبُْن(  خالد بغنة  ثس

     لوف بالصلة والتسهيل واندرج معو  أبو جعفر مث قا
 ابن كثَت بالتسهيل وصلة اؽباء )لَِبِنيِو( ثس

 تِْلَك ُأمٌَّة َءْد َخَليْ 
 قالوف

 َما َ َسْبُاْس  سْ َلَتا َما َ َسَبْي َوَلكُ 
   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثس    قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 (َٖٗٔف َعمَّا َ انُوا لَػْ َمُلوَف )َواَل ُتْس َُلو 
 قالوف

 َوءَاُلوا ُ ونُوا ُ وًاا َأْو َنَصاَرى تَػْتَاُدوا
 أبو عمرو أماؿ )نصارى(واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر وضبزة  ثس   قالوف 

 )ىوداً أو( وأماؿ )نصارى(خلف بالسكت  ثس    )ىوداً أو( وتقليل )نصارى( ورش بالنقل  ثس
 ِملََّة ِإدْػَداِ يَس َحِبيًفا ُءْ  َدْ  

 ح وصبَّالالتالتة     أواخر )إبراىاـ(  النساءويف نص  فيها: و  ٗٛٗ-ٓٛٗالشاطبية رقم 
 حرؼ تنزال  وربت الرعدأخَتا     براءةحرفا  اْلنعاـومع آخر                     
 نَػزَّال مُ  العنكبوتطبسة أحرؼ وآخر ما يف  النحلو  مرميويف                    
 ويرِوي يف امتحانو اْلوَّال واؿ  حديد لذارياتويف ا الشورىو  النجمويف                    

 . ىهنا البن ذكوافووجهاف فيو                               
 ىشاـ قرأ )إبراىاـ( واندرج معو بوجو ابن ذكواف خبلفو  ثس   قالوف 

 (َٖ٘ٔوَما َ اَف ِمَن اْلُمْشدِِ يَن )
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 قالوف
بَػا َوَمػ آَآَمبَّا دِاللَِّه َومَ آ ُءوُلو  ُأوتِػَا  آِإدْػػَداِ يَس َوِإْسػَماِعيَ  َوِإْسػَحاَؽ َولَػْ ُقػوَب َواأْلَْسػَباِط َوَمػ ~أُنْػِزَؿ ِإلَػى آأُْنِزَؿ ِإلَيػْ

تُ  سْ ُأوِتَا البَِّبيُّوَف ِمْن رَدّْتِ  آُموَسى َوِعيَسى َومَ   (َٖٙٔوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَف ) سْ اَل نُػَفدُّْؽ دَػْيَن َأَحٍد ِمبػْ
 ح وصبَّالالتالتة     أواخر )إبراىاـ(  النساءويف نص  فيها: و ٗٛٗ-ٓٛٗالشاطبية رقم 

 حرؼ تنزال  وربت الرعدأخَتا     براءةحرفا  اْلنعاـومع آخر                    
 ُمنَػزَّال  العنكبوتطبسة أحرؼ وآخر ما يف  النحلو  مرميويف                   
 ويرِوي يف امتحانو اْلوَّال واؿ  حديد لذارياتويف ا الشورىو  النجمويف                   
 . ىهنا البن ذكوافووجهاف فيو                  

 ] النيكوف : نافع [ ] النبيوف : الباقوف[
  قرأ باؽبمز )النَِّبي كوَف(على قصر اؼبنفصل و قالوف 

 صر اؼبنفصل على ققالوف بالصلة  ثس
 واندرج معو أبو جعفر بدوف نبزة وبالصلةقرأ )النَِّبي وَف( على قصر اؼبنفصل و ابن كثَت  ثس
 وبسكوف ميم اعبمع وبدوف نبزة )النبيوف( على قصر اؼبنفصل يعقوب  ثس
   بتقليل )موسى( و وبدوف نبزة )النبيوف(  على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع دوري ثس
 وبدوف نبزة )النبيوف( و(ل نقصر اؼبنفصل قلل )موسى(وأدغم النوف بالالـ )وكب علىالسوسف  ثس
 بتوسط اؼبنفصل وقرأ باؽبمز )النبيكوف(قالوف  ثس
 وقرأ باؽبمز )النبيكوف(  على توسط اؼبنفصل قالوف بالصلة ثس
 ىيم( بوجو وبسكوف ميم اعبمع وقرأ )إبرا)النبيوف( قرأ حبذؼ اؽبمزة  بتوسط اؼبنفصل ابن ذكواف ثس
 وبسكوف ميم اعبمعوحذؼ اؽبمزة يف )النبيوف( اؼبنفصل توسط لى دوري بالتقليل وع ثس
 واندرج معو خلف العاشر  وحذؼ اؽبمزة يف )النبيوف( أماؿ )موسى(و)عيسى(  بتوسط اؼبنفصل الكسا ف ثس
   على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن ذكواف بوجوىشاـ قرأ )إبراىاـ( ثس 
ويف )َآَمنَّػػا( و)أُوِتَ( وفػػتح )النبيكػػوف(و قصػػر البػػدؿ فيهػػا وبالنقػػل رأ )النَِّبي كػػوَف( بطػػوؿ اؼبتصػػل واؼبنفصػػل قػػورش  ثػػس

 )موسى وعيسى( 
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 يف )موسى وعيسى( على توسط البدؿ والتقليل قرأ )النَِّبي كوَف( بطوؿ اؼبتصل واؼبنفصل ورش  ثس
 على طوؿ البدؿ وفتح )موسى وعيسى( فصل قرأ )النَِّبي كوَف( بطوؿ اؼبتصل واؼبنورش ثس 
   )موسى وعيسى( على طوؿ البدؿ والتقليل بطوؿ اؼبتصل واؼبنفصل ورش قرأ )النَِّبي كوَف( ثس 
  على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ )موسى( و)عيسى(و  يف )اْلسباط( بالسكتبطوؿ اؼبتصل واؼبنفصل ضبزة  ثس
 يف )موسى(و)عيسى(واإلمالة  اْلسباط(يف ) بالتحقيقبطوؿ اؼبتصل واؼبنفصل و خالد ثس 

 ِدِه كَػَقِد اْ َاَدْوا  سْ َآَمْباُ  آكَِإْف َآَمُبوا ِدِمْجِ  مَ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل بسكوف ميم اعبمع 

   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس
 مث قالوف على التوسط باؼبنفصل 

 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  ثس
 وبالتحقيق )فإْف آمنوا(على طوؿ اؼبنفصل  مث خلف
 خلف بالسكت يف )فإْف آمنوا( ثس      ( البدؿٖمع )بالنقل يف )فإَف آمنوا( مث ورش 

 ِكا ِشَقاؽٍ  سْ َوِإْف تَػَولَّْوا كَِإنََّما  ُ 
 قالوف بالصلة ثس  قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 َكَسَيْكِفيَكُتُس اللَُّه  
 قالوف

 (ٖٚٔاْلَ ِليُس )َوُ َو السَِّميُع 
 ] َوىَو : قالوف وأبو عمرو والكسا ف وأبو جعفر [ ]وُىو : الباقوف[

 قرأ ورش بضمها )وُىو( ثس    قالوف قرأ بسكوف اؽباء )وْىو( 
َغَة اللَِّه   ِصبػْ

 قالوف
َغًة   َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصبػْ

   يف الوجو الثاين  (صبغة)الكسا ف أماؿ وقفا  ثس    قالوف 
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 يف )مْن أحسن( خلف بالسكتثس    يف )مَن احسن( ورش بالنقلثس 
 (َٖٛٔوَنْحُن َلُه َعاِدُدوَف )

 السوسف أدغم النوف بالالـ )َوكَبُْن َلُو( ثسقالوف 
 (َٜٖٔلُه ُمْخِلُصوَف )َوَنْحُن  سْ َأْعَماُلكُ  سْ َأْعَمالَُبا َوَلكُ  آَولَبَ  سْ ُءْ  أَُتَحاجُّونَػَبا ِكا اللَِّه َوُ َو رَدػَُّبا َورَدُّكُ 

 قالوف قرأ بسكوف اؽباء )وْىو( واندرج معو دوري 
 وقصر اؼبنفصل وأدغم النوف بالالـ )كبن لو( على سكوف اؽباء )وْىو( السوسف  ثس
 واندرج معو الكسا ف على سكوف اؽباء )وْىو( قالوف على التوسط يف اؼبنفصل  ثس
    عو أبو جعفر قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل واندرج م سث

 على سكوف اؽباء )وْىو(قالوف الصلة على توسط اؼبنفصل  ثس
     على قصر اؼبنفصلابن كثَت بضم اؽباء يف )وُىو( والصلة يف ميم اعبمع  ثس
 عاصمواندرج معو قرأ )وُىو( بالضم وتوسط اؼبنفصل  ابن عامرثس 
 ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وضم اؽباء يف )وُىو( ثس 
 وقصر اؼبنفصل    رأ )وُىو( بالضم قيعقوب  ثس
 قرأ )وُىو( بالضمورش بالنقل يف )قل أرباجوننا( وطوؿ الصلة يف )َوَلُكْم أَْعَماُلُكْم(  ثس
 قرأ )وُىو( بالضم خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )ُقْل َأرُبَاج ونَػَنا (و)َوَلُكْم أَْعَماُلُكْم( ثس 

ـْ تَػُقوُلوَف ِإفَّ ِإدْػَداِ يسَ   َوِإْسَماِعيَ  َوِإْسَحاَؽ َولَػْ ُقوَب َواأْلَْسَباَط َ انُوا ُ وًاا َأْو َنَصاَرى َأ
 :    ٗٛٗ-ٓٛٗالشاطبية يف البقرة 

 ح وصبَّالالتالتة     أواخر )إبراىاـ(  النساءويف نص  فيهاو 
 ومع آحر اْلنعاـ حرفا براءة     أخَتا وربت الرعد حرؽ تنزال

 ؼ  وآخر ما يف العنكبوت ُمنَػزَّالويف مرمي والنحل طبسة احر 
 ويف النجم والشورى ويف الذاريات واؿ حديد ويرِوي يف امتحانو اْلوَّال

 ووجهاف فيو البن ذكواف ىهنا
ـْ يَػُقوُلوَف( اػبطاب   ٚٛٗالشاطبية يف سورة البقرة رقم   فا /شما عال    ك: ويف )أ
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 شعبة وروح[ ] أـ تقولوف : الباقوف[] أـ يقولوف : نافع وأبو جعفر وابن كثَت وأبو عمرو و 
ـْ يَػُقوُلوَف(  واندرج معو أبو جعفر وشعبة وابن كثَت وروح   قالوف قرأ )أ

ـْ يَػُقوُلوَف( و أماؿ )نصارى( ثس   أبو عمرو قرأ )أ
ـْ يَػُقوُلوَف( ثس  ورش بالنقل يف )اْلسباط( و)ىوداً أو( وتقليل )نصارى( وقرأ )أ
ـْ تَػُقوُلوفَ  ثس ـَ( واندرج معو ابن ذكواف بوجو ىشاـ قرأ )َأ   ِإفَّ ِإبْػرَاَىا
ـْ تَػُقوُلوَف ِإفَّ ِإبْػرَاِىيَم( واندرج معو عاصم  ثس  الوجو الثاين البن ذكواف قرأ )َأ
 خالد أماؿ )نصارى( على ربقيق )اْلسباط( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر  ثس
 )نصارى( واندرج معو خالد خلف بالسكت على الساكن اؼبوصوؿ )اْلسباط( وأماؿ  ثس
على السكت يف الساكن اؼبوصوؿ )اْلسباط( مػع اإلمالػة و خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )ىوداً أو( ثس 

 يف )نصارى(
التوجيػػو : أـ تقولػػوف : قػػريء باػبطػػاب علػػى نسػػق مػػا قبلػػو مػػن ـباطبػػة اليهػػود والنصػػارى وعلػػى نسػػق مػػا بعػػده . 

يػػو وسػػلم يف شػػأف اليهػػود والنصػػارى وقػػريء باليػػاء )أـ يقولػػوف( ؼبوافقػػة قولػػو ويكػػوف اؼبخاطػػب ؿبمػػد صػػلى ام عل
تعاىل )فإف آمنوا دبثل ما آمنتم بو فقد اىتدوا( و)فسيكفيكهم ام( كلو بلفظ الغيبة إخبارا عن اليهود ، وهبوز أف 

 ر وىم حاضروف .يكوف بالياء التفاتا من اػبطاب إىل الغيبة السقاط اليهود والنصارى عن درجة االعتبا
 ُءْ  أَأَنْػُاْس َأْعَلُس أَـِ اللَُّه 

  قالوف بالتسهيل يف الثانية وأدخل بينهما ألف ومعو أبو عمرو ووجو ؽبشاـ
 لقالوف بالصلة والتسهيل مع اإلدخاؿ واندرج معو أبو جعفر  ثس
 لقالوف على التسهيل واإلدخاؿ وتوسط الصلة  ثس

    لة وبدوف إدخاؿ مث ابن كثَت بتسهيل الثانية والص
 رويس بتسهيل الثانية بدوف صلة  ثس

 مث ىشاـ بالتحقيق للهمزتُت مع اإلدخاؿ 
  ضبزةمث ابن ذكواف بتحقيقهما بدوف إدخاؿ ومعو روح وعاصم والكسا ف و 

 مث ورش بالنقل يف اْلوؿ والتسهيل يف اؽبمزتُت والصلة على الطوؿ يف الثاين 
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 تُت( ألفا مع اؼبد اؼبشبع والصلة يف الثاين على الطوؿ مث ورش على إبداؽبما )أي اؽبمز 
 وبتحقيق اؽبعمزتُت مث خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ يف اؼبوضعُت )ُقْل أَأَنْػُتْم أَْعَلُم(

َُْلُس ِممَّْن َ َاَس َشَتاَاًة ِعْبَدُه ِمَن اللَّهِ   َوَمْن َأ
 قالوف 

 ْن( السوسف أدغم اؼبيم باؼبيم يف )َأْظَلُم فبَّ  ثس
 َأْظَلُم(  الالـ )َوَمنَ  ورش بالنقل وتغليظ ثس
 خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )َوَمْن َأْظَلُم(  ثس
 (َٓٗٔوَما اللَُّه ِدَغاِكٍ  َعمَّا تَػْ َمُلوَف ) 

 قالوف
 تِْلَك ُأمٌَّة َءْد َخَليْ  

 قالوف 
 َما َ َسْبُاْس  سْ َلَتا َما َ َسَبْي َوَلكُ  

 الوف بالصلة واندرج معو اين كثَت وأس جعفرق ثس    قالوف 
 (َٔٗٔواَل ُتْس َُلوَف َعمَّا َ انُوا لَػْ َمُلوَف )

 قالوف
َلِاِتُس الَِّاا  َعْن  سْ ُء ِمَن البَّاِس َما َوالَّ ُ آَسيَػُقوُؿ السَُّفتَ   َتاِءبػْ  َ انُوا َعَليػْ

 ىت العالفالشاطبية :  ومن دوف وصل ضمها قبل ساكن   لكل وبعد اؽباء كسر 
 لالمشمع الكسر قبل اؽبا أو الياء ساكنا    ويف الوصل كسر اؽباء بالضم  
 كما ُّم اْلسباب مث عليهم الػػػ قتاؿ وقف للكل بالكسر مكمال    

َلِتِهُم الَّيِت :  َلِتُهُم الَّيِت : ضبزة والكسا ف وخلف العاشر [ ]ِقبػْ َلِتِهِم الَّيِت أبو عمرو ويعقوب [ ]ِقبػْ  الباقوف[]ِقبػْ
 قالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع 

َلِتِهِم الَّيِت( بال إمالة واندرج معو يعقوب   مث السوسف قرأ بكسر اؽباء واؼبيم وصال يف )ِقبػْ
   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
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َلِتُهُم ا  لَّيِت( واندرج معو خلف العاشر مث الكسا ف أماؿ )والىم( وقرأ بضم اؽباء واؼبيم وصال يف )ِقبػْ
َلِتِهِم الَّيِت(  مث دوري أماؿ )الناس( وقرأ بكسر اؽباء واؼبيم وصال يف )ِقبػْ

َلِتِهُم الَّيِت(مث ورش   على طوؿ اؼبتصل وفتح )والىم(  قرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم )ِقبػْ
 يف )والىم(مث ورش بالتقليل 

َلِتُهُم الَّيِت( . مث خلف أماؿ )والىم( وقرأ بضم اؽباء واؼب  يم وصال يف )ِقبػْ
َلِتِهْم( . ءواعبميع يقف بكسر اؽبا  وسكوف اؼبيم يف  )ِقبػْ

 ُءْ  ِللَِّه اْلَمْشِدُؽ َواْلَمْغِدبُ 
 قالوف

 (ُٕٗٔء ِإَلى ِصَداٍط ُمْسَاِقيٍس )آلَػْتِدي َمْن َلشَ 
 : الباقوف[ ] سراط : قنبل ورويس وبالصاد اؼبشمة صوت الزاي خلف عن ضبزة [ ] صراط

 قالوف بإبداؿ اؽبمزة الثانية واوا ولو الوجو الثاين التسهيل يف )َيَشاُء ِإىَل( واندرج معو أبو جعفر 
 مث قنبل لو الوجهاف كبو قالوف إال أنو قرأ بالسُت )ِسرَاٍط( واندرج معو رويس 

 مث ورش على طوؿ اؼبتصل ولو الوجهاف يف اؽبمزتُت إبداؽبا واوا مث التسهيل 
 مث ابن عامر لو التحقيق يف اؽبمزتُت )َيَشاُء ِإىَل( واندرج معو ابن ذكواف وعاصم والكسا ف وخلف العاشر 

 على طوؿ اؼبتصل  مث خالد بالتحقيق يف اؽبمزتُت
 وطوؿ اؼبتصل مث خلف بال غنة يف )َمْن َيَشاُء( والتحقيق يف اؽبمزتُت ولو اإلمشاـ يف الصاد صوت الزاي )صرط(

 َشِتيًدا سْ َء َعَلى البَّاِس َوَلُكوَف الدَُّسوُؿ َعَلْيكُ آلَِاُكونُوا ُشَتدَ ُأمًَّة َوَساًا  سْ َك َجَ ْلَبا ُ وََ َذلِ 
 على توسط اؼبتصلقالوف 

  على توسط اؼبتصل مث دوري أماؿ )النَّاِس(
 على طوؿ اؼبتصلمث خالد 

  على طوؿ اؼبتصل مث خلف بال غنة )أُمًَّة َوَسطًا(
   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرعلى قصرىا )َجَعْلَناُكْم أُمًَّة(و)َعَلْيُكْم َشِهيًدا( و الصلة مث قالوف ب
 على توسط الصلة )َجَعْلَناُكْم أُمًَّة( بالصلة و مث قالوف 
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 مث ورش على طوؿ الصلة )َجَعْلَناُكْم أُمًَّة( وعلى طوؿ اؼبتصل 
 )أُمًَّة َوَسطًا( بال غنةمث خلف بالسكت يف )َجَعْلَناُكْم أُمًَّة( و 

َتا َلَة الَِّاا ُ ْبَي َعَليػْ َقِلُ  َعَلى َعِقبَػْيهِ  ~َوَما َجَ ْلَبا اْلِقبػْ  ِإالَّ لِبَػْ َلَس َمْن لَػاَِّبُع الدَُّسوَؿ ِممَّْن لَػبػْ
 قالوف على قصر اؼبنفصل  

 مث السوسف على قصر اؼبنفصل أدغم اؼبيم باؼبيم )لِنَػْعَلَم َمْن ( 
 على التوسط باؼبنفصل مث قالوف

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 
َقِلُب(   مث خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة يف )َمْن يَػتَِّبُع (و)فبَّْن يَػنػْ

 َوِإْف َ اَنْي َلَكِبيَدًة ِإالَّ َعَلى الَِّذلَن َ َدى اللَّهُ 
 قالوف 

 مث ورش بالنقل مع ترقيق الراء يف )َلَكِبَتًَة( 
 َلَكِبَتًَة ِإالَّ (مث خلف بالسكت يف )

 َوَما َ اَف اللَُّه لُِيِضيَع ِإلَماَنُكسْ 
 طولو  ثسورش على توسط البدؿ و ثسقالوف 

 (ِٖٗٔإفَّ اللََّه دِالبَّاِس َلَدُءوٌؼ رَِحيٌس )
 الحَ  صحبتو: و)رُءوٌؼ( قصُر  ٚٛٗالشاطبية رقم 

 ا( رؤؼ   فاقصر صبيعافب( )صحبةطيبة : )و 
 عبة وضبزة والكسا ف ويعقوب وخلف [ ] لرءوؼ : الباقوف[]  لرؤؼ : أبو عمرو وش

 طوؿ البدؿ )لرءوؼ(  ثس   ورش بتوسط ثس    )لرءوؼ( قالوف قرأ بإتبات الواو
 مث السوسف قرأ بقصر )َلَرُؤٌؼ( واندرج معو شعبة وضبزة والكسا ف ويعقوب وخلف العاشر 

 مث دوري أماؿ )بِالنَّاِس( و قرأ بقصر )َلَرُؤٌؼ(
 جيو : رءوؼ على وزف فعوؿ ورءؼ على وزف فَػُعل : لغات التو 

 ءِ آَءْد نَػَدى تَػَقلَُّ  َوْجِتَك ِكا السَّمَ 
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ودليل وقف ىشاـ وضبزة على اؽبمزة اؼبتطرفة  : مػن الشػاطبية )ويبدلػو مهمػا تطػرؼ مثلػو       ويقصػر أو يبضػف 
و التسهيل مع الرـو والقصر والتوسط ودليلو من على اؼبد أطوال( أبدؽبا للهمزة ألفا مع القصر والتوسط والطوؿ ول

 الشاطبية  )وما قبلو التحريس أو ألف ؿبركا  طرفا فالبعض بالرـو سهال(
 ( حركات كمد عارض للسكوف ٙقالوف على توسط اؼبتصل ولو الزيادة إىل )

تسهيل مع الرـو على السماء )خبمسة( أوجو إبداؿ اؽبمزة ألف مع القصر والتوسط والطوؿ والمث ىشاـ وقف 
 ( حركات والقصر ٗعلى التوسط )

 مث ورش على طوؿ اؼبتصل وتقليل )نرى( 
 ( حركات مع التسهيل والرـو ٙمث خلف أماؿ )نرى( وكبو ىشاـ وقفا على )السماء( إال أف لو الطوؿ )

 مث الكسا ف أماؿ )نرى( واندرج معو خلف العاشر 
َلًة تَػْدَضاَ ا  كَػَلبُػَولّْيَػبََّك ِءبػْ

 الوف ق
 يف )ترضاىا(ورش بوجو التقليل  ثس

 واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر يف )ترضاىا( مث خلف بوجو اإلمالة 
 مث السوسف أدغم الكاؼ بالقاؼ )فلنولينس قبلة(

 كَػَوؿّْ َوْجَتَك َشْاَد اْلَمْسِجِد اْلَحَداـِ 
 قالوف

 َشْاَدُه  سْ كَػَولُّوا ُوُجوَ كُ  سْ َوَحْيُت َما ُ ْباُ 
   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثس    بسكوف ميم اعبمع لوفقا

 َوِإفَّ الَِّذلَن ُأوُتوا اْلِكَااَب لَيَػْ َلُموَف أَنَُّه اْلَحقُّ ِمْن رَدِّْتْس 
 ورش مع وجهف التوسط والطوؿ يف البدؿ )أُوُتوا( ثسقالوف 

 ( َٗٗٔوَما اللَُّه ِدَغاِكٍ  َعمَّا لَػْ َمُلوَف )
]عما تعملوف : ابن عامر وضبزة والكسا ف وخلف العاشر وأبػو جعفػر وروح[ ]عمػا يعملػوف : نػافع وعاصػم وأبػو 

 عمرو رويس[
 فا   شما ك: وخاطب )َعمَّا يَػْعَمُلوَف(   ٛٛٗالشاطبية رقم 
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 ىت    فذ ، غب إعف يال    وقبل حب ، وقبَل ومن طالدرة : خطاب )يقولوا(
 دنا ظلفا  صذ إتاف طيبة : ما يعملوف دـ و 

 )َعمَّا تَػْعَمُلوَف : ابن عامر وضبزة والكسا ف وأبو جعفر وروح[ ]]يَػْعَمُلوَف : الباقوف[
 ( يَػْعَمُلوفَ قالوف قرأ )

 ابن عامر قرأ بتاء اػبطاب( واندرج معو ضبزة والكسا ف وأبو جعفر وروح ثس
 بة والظاىر أنو عا د على أىل الكتاب التوجيو : قريء بتاء اػبطاب واؼبخاطب اؼبؤمنوف وقريء بالغي
َلَاَك   َولَِئْن أَتَػْيَي الَِّذلَن ُأوُتوا اْلِكَااَب ِدُك ّْ َآلٍَة َما تَِبُ وا ِءبػْ

 قالوف 
 مث السوسف أدغاـ )الكتاب بكل( 

 )ولكْن اتيت( مث خلف بالسكتوبالنقل )ولكَن اتيت(  ُتالبدل أوجو (ٖمث ورش مع )
َلاَػُتْس  أَْنَي دَِااِدعٍ  آَومَ   ِءبػْ

 ورش على طوؿ اؼبنفصل  ثسقالوف على توسط اؼبنفصل  ثسقالوف على قصر اؼبنفصل 
َلَة دَػْ ٍض  سْ َوَما دَػْ ُضتُ   دَِااِدٍع ِءبػْ

   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثسبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 (َ٘ٗٔؾ ِمَن اْلِ ْلِس ِإنََّك ِإًذا َلِمَن الظَّاِلِميَن )ءَ آِمْن دَػْ ِد َما جَ  سْ َء ُ آَولَِئِن اتػَّبَػْ َي َأْ وَ 

 قالوف بتوسط اؼبتصل 
 ابن ذكواف أماؿ )َجاَءَؾ( على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر  ثس
   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثس
  )َجاَءَؾ( مث ورش بطوؿ اؼبتصل 
 اؼبتصل على طوؿ )َجاَءَؾ( خلف أماؿ  ثس

َباُ ُس اْلِكَااَب لَػْ دُِكونَُه َ َما لَػْ دُِكوَف أَدْػبَ   َءُ سْ آالَِّذلَن َآتَػيػْ
 قالوف بتوسط اؼبتصل مث ورش على طوؿ اؼبتصل 

 خلف وقف على )أَبْػَناَءُىْم( بالتسهيل مع اؼبد مث القصر  ثس
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َناُىُم(  مث ورش مع وجهف البدؿ على التوسط والطوؿ يف )َآتَػيػْ
تُ َوِإفَّ كَ   (ٙٗٔلََيْكُاُموَف اْلَحقَّ َوُ ْس لَػْ َلُموَف ) سْ دِلًقا ِمبػْ
   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثسبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 اْلَحقُّ ِمْن رَدّْكَ  
 قالوف

 (َٚٗٔكاَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَادِلَن ) 
 قالوف

 ُ َو ُمَولّْيَتاَوِلُك ٍّ ِوْجَتٌة 
 مٍّالكُ : والـ )ُمَولٍّيَها( على الفتح   ٛٛٗية رقم الشاطب

 ياكطيبة : ويف )موليها ( موالىا  
 ] ىو ُمَواّلىا : ابن عامر[ ] ُمَولٍّيها : الباقوف[

 قالوف 
 وكسر الالـ يف )ُمَولٍّيَها( يف )َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة(مث ابن عامر قرأ بفتح الالـ يف )ُمَولَّيَها( مث خلف بال غنة 

يو مولِيها بالكسر اسم فاعل وبتاج إىل مفعولُت )أي ام موليهػا إيػاىم( وقػري )موالىػا ( بفػتح الػالـ بعػدىا التوج
ألػػف اسػػم مفعػػوؿ وبتػػاج إىل مفعػػولُت أوؽبمػػا الضػػمَت اؼبسػػتًت اؼبرفػػوع علػػى النيابػػة )أي نا ػػب فاعػػل( والثػػاين ىػػو 

 الضمَت البارز اؼبتصل بو
َداتِ   كَاْسَاِبُقوا اْلَخيػْ

 ورش بًتقيق الراء يف )اػبَتات(  ثس قالوف
 أَْلَن َما َتُكونُوا لَْ ِت ِدُكُس اللَُّه َجِميً ا

 ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة )يات( ومعو السوسف وأبو جعفر  ثس   قالوف 
 (ِٛٗٔإفَّ اللََّه َعَلى ُ  ّْ َشْاٍء َءِدلٌد )

 قالوف 
 ورش على توسط اللُت )َشْفٍء(  ثس
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 مث ورش على طوؽبا 
 خلف بالسكت على )َشْفٍء( مث

 َوِمْن َحْيُت َخَدْجَي كَػَوؿّْ َوْجَتَك َشْاَد اْلَمْسِجِد اْلَحَداـِ 
 قالوف

 َوِإنَُّه َلْلَحقُّ ِمْن رَدَّْك 
 قالوف

 (َٜٗٔوَما اللَُّه ِدَغاِكٍ  َعمَّا تَػْ َمُلوَف )
 لَّ ح: ويف )يَػْعَمُلوف( الغْيُب  ٜٛٗالشاطبية رقم 

 ال ..حلوا وقبل )ومن( الدرة : خطاب يقو 
 ]َعمَّا يَػْعَمُلوَف : أبو عمرو [ ]َعمَّا تَػْعَمُلوَف : الباقوف[

 ( َعمَّا تَػْعَمُلوفَ قالوف قرأ بتاء اػبطاب يف )
 (َعمَّا يَػْعَمُلوفَ قرأ أبو عمرو بياء الغيبة يف )مث 

 كاسبُت للحق من أىل الكتابالتوجيو : عما تعملوف على نسق ما قبلو يف الية وبالغيبة : مراعاة لشأف ال
 َوِمْن َحْيُت َخَدْجَي كَػَوؿّْ َوْجَتَك َشْاَد اْلَمْسِجِد اْلَحَداـِ 

 قالوف
تُ  سْ َشْاَدُه لَِئالَّ َلُكوَف ِللبَّاِس َعَلْيكُ  سْ كَػَولُّوا ُوُجوَ كُ  ُاسْ َوَحْيُت َما ُ بْ   سْ كَػاَل َتْخَشػْو ُ  سْ ُحجٌَّة ِإالَّ الَِّذلَن ََُلُمػوا ِمػبػْ

 (ٓ٘ٔتَػْتَاُدوَف ) سْ َوَلَ لَّكُ  سْ َواْخَشْوِنا َوأِلُِتسَّ نِْ َمِاا َعَلْيكُ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 مث خلف بالسكت يف الساكن اؼبفصوؿ )ُحجٌَّة ِإالَّ ( 
 مث دوري أماؿ )لِلنَّاِس( 

 ظلموا( مفتوحة )ليال( وتغليظ الـ ) مث ورش بالنقل يف )ُحجٌَّة ِإالَّ ( وأبدؿ اؽبمزة ياء
   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالوف بالصلة
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لُػو َعلَػْيكُ  سْ َرُسواًل ِمػْبكُ  سْ َأْرَسْلَبا ِكيكُ  آَ مَ    َمػا لَػْس  سْ َولُػَ لُّْمُكػُس اْلِكاَػاَب َواْلِحْكَمػَة َولُػَ لُّْمُكػ سْ َآلَاتِبَػا َولُػػزَ ّْيكُ  سْ لَػاػْ
 (َٔ٘ٔتُكونُوا تَػْ َلُموَف )

 نفصل قالوف على قصر اؼب
   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث قالوف بالصلة 

 )آياتنا(( البدؿ ٖ) مث ورش على طوؿ الصلة وطوؿ اؼبنفصل ومع
 أي بالتحقيق        مث خلف بسكوف ميم )عليكم آياتنا( 

 مث خلف بالسكت )عليكم آياتنا(
 (َٕ٘ٔواْشُكُدوا ِلا َواَل َتْكُفُدوِف ) سْ ُ دْ ُ َأذْ  ~كَاذُْ ُدوِنا

 واءد: واذكروين فتحها  ٕٜٖالشاطبية رقم 
 ]فاذكرويَن أذكركم : ابن كثَت [ ] فاذكروين~ أذكركم : الباقوف[ ] وال تكفروين : يعقوب[ ] تكفروف : الباقوف[

 ساكنة على )وال تكفروف( قالوف بسكوف الياء )فَاذُْكُروين( على قصر اؼبنفصل ووقف بالنوف ال
 مث يعقوب قرأ بإتبات الياء وقفا ووصال يف )وال تكفروين( 

   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 مث قالوف بالصلة 
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة 

  ة وبالصل مث ابن كثَت فتح الياء )فَاذُْكُروينَ(
 أَلػَُّتا الَِّذلَن َآَمُبوا اْسَاِ يُبوا دِالصَّْبِد َوالصَّاَلةِ  آلَ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 الـ )الصالة(  غليظمث ورش على طوؿ اؼبنفصل وقصر البدؿ )آمنوا( وت
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 بدوف تغليظ لالـ يف )الصالة( مث ضبزة بطوؿ اؼبنفصل 
  )آمنوا( ؿ البدؿمث ورش على توسط وطو 
 (ِٖ٘ٔإفَّ اللََّه َمَع الصَّاِددِلَن )

 قالوف
 َواَل تَػُقوُلوا ِلَمْن لُػْقَاُ  ِكا َسِبيِ  اللَِّه َأْمَواتٌ 

 خلف بال غنة يف )ِلَمْن يُػْقَتُل( ثس    قالوف 
 (ٌٗ٘ٔء َوَلِكْن اَل َتْشُ ُدوَف )آَدْ  َأْحيَ 

 قالوف على توسط اؼبتصل 
 تصل وبال غنة يف )َأْحَياٌء َوَلِكْن ( مث خلف على طوؿ اؼب

 مث خالد على طوؿ اؼبتصل وبغنة 
 ْحَياٌء( ا مث ورش بالنقل يف )َبلَ 

 مث خلف بالسكت يف )َبْل َأْحَياٌء( وبال غنة
ُلَونَّكُ   ِدَشْاٍء ِمَن اْلَخْوِؼ َواْلُجوِع َونَػْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِؿ َواأْلَنْػُفِس َوالجََّمَداتِ  سْ َولََببػْ

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 وبالنقل يف و)اْلمواؿ( و)اْلنفس(مث ورش على توسط اللُت )بشفء( 

 مث ورش على طوؿ اللُت 
 )بشفء( و)اْلمواؿ( و)اْلنفس(  مث خلف بالسكت على الساكن اؼبوصوؿ

   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 ( َ٘٘ٔوَدشِّْد الصَّاِددِلَن )

 قالوف
تُ  آلَِّذلَن ِإذَ ا  (ِٙ٘ٔإلَْيِه رَاِجُ وَف ) آُمِصيَبٌة ءَاُلوا ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّ  سْ َأَصادَػاػْ

 قالوف بقصر اؼبنفصل 
   واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة 
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 مث ابن كثَت بصلة اؼبيم وبصلة اؽباء )إليو( 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 بالصلة مث قالوف 
 واندرج معو ضبزة اؼبنفصل مث ورش على طوؿ

 َورَْحَمةٌ  سْ َصَلَواٌت ِمْن رَدّْتِ  سْ ُأولَِئَك َعَلْيتِ 
 ] عليُهم : ضبزة ويعقوب [ ] عليِهم : الباقوف[

 توسط اؼبتصل على قالوف 
 أماؿ وقفا )َوَرضْبٌَة( على توسط اؼبتصل و مث الكسا ف 

   بو جعفرواندرج معو ابن كثَت وأمث قالوف على توسط اؼبتصل والصلة 
 مث يعقوب بضم اؽباء يف )عليُهم( 

 وتغليظ الالـ يف )صلوات(مث ورش على طوؿ اؼبتصل 
 مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل وضم اؽباء يف )عليُهم(

 (َٚ٘ٔوُأولَِئَك ُ ُس اْلُمْتَاُدوَف )
 واندرج معو ضبزةورش على طوؿ اؼبتصل  ثس    قالوف على توسط اؼبتصل 

 ئِِد اللَّهِ آْدَوَة ِمْن َش َ ِإفَّ الصََّفا َواْلمَ 
 واندرج معو ضبزةورش على طوؿ اؼبتصل  ثس    قالوف على توسط اؼبتصل 

 َكَمْن َحجَّ اْلبَػْيَي َأِو اْعَاَمَد َكاَل ُجَباَح َعَلْيِه َأْف َلاَّوََّؼ ِدِتَما
 قالوف 

 مث خلف بال غنة يف )َأْف َيطَّوََّؼ( 
 َلْيِو(مث ابن كثَت الصلة يف اؽباء يف )عَ 

ًدا كَِإفَّ اللََّه َشاِ ٌد َعِليٌس )  (َٛ٘ٔوَمْن َتَاوََّع َخيػْ
 اع  ش: وساكٌن حِبَْرفيو )َيَطوََّع( ويف الطاء تُقال   ويف التاء ياء  ٜٓٗ-ٜٛٗالشاطبية رقم 

 الحالدرة : وأوؿ )يطوع( 
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 ] ومن يطوع : ضبزة والكسا ف ويعقوب وخلف العاشر[ ]ومن تطوع: الباقوف [
 لوف قرأ بالتاء )ومن تطوع ( قا
 ورش بًتقيق الراء يف )خَتا( و )شاكر( قرأ بالتاء )ومن تطوع (  ثس

 مث خلف قرأ بياء )ومن يطوع( بال غنة 
 مث خالد بغنة واندرج معو الكسا ف ويعقوب وخلف العاشر 

م موصػوؿ ال ؿبػل لػو . التوجيو : تطوع : فعل ماض يف ؿبل جـز دبن علػى أإػا شػرطية أو صػلة ؼبػن علػى أإػا اسػ
 وقريء بالياء )يّطوْع( مضارعا ؾبزوما وأصلة يتطوع 

 أَنْػَزْلَبا ِمَن اْلبَػيػّْبَػاِت َواْلُتػَدى ِمػْن دَػْ ػِد َمػا دَػيػَّبَّػاُه ِللبَّػاِس ِكػا اْلِكاَػاِب ُأولَئِػَك لَػْلَ ػبُػُتُس اللَّػهُ  آِإفَّ الَِّذلَن َلْكُاُموَف مَ 
ِعُبوَف   (ٜ٘ٔ)َولَػْلَ بُػُتُس الالَّ

 قالوف بقصر اؼبنفصل 
 مث دوري أماؿ )للناس( 

 مث ابن كثَت بصلة اؽباء )بيناه( 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 وأماؿ )للناس( على توسط اؼبنفصل مث دوري 
 أماؿ )اؽبدى( واندرج معو خلف العاشر  على توسط اؼبنفصل مث الكسا ف

    )اؽبدى(على فتح على طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
    )اؽبدى(على التقليل على طوؿ اؼبنفصل ورش  ثس
 باإلمالة )اؽبدى(على طوؿ اؼبنفصل  ضبزةمث 

 ِإالَّ الَِّذلَن تَادُوا َوَأْصَلُحوا َودَػيػَُّبوا كَُ ولَِئَك أَُتوُب َعَلْيِتْس 
 قالوف بتوسط اؼبتصل 

 مث يعقوب بضم اؽباء يف )عليُهم( على توسط اؼبتصل 
 وضم اؽباء يف )عليُهم( مث خلف على طوؿ اؼبتصل 

 الالـ يف )وأصلحوا( وطوؿ اؼبتصل   غليظمث ورش على ت
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 (َٓٙٔوأَنَا الاػَّوَّاُب الدَِّحيُس )
 قالوف

 (َٔٙٔلْ َبُة اللَِّه َواْلَماَلِئَكِة َوالبَّاِس َأْجَمِ يَن ) سْ ُ فَّاٌر ُأولَِئَك َعَلْيتِ   سْ ِإفَّ الَِّذلَن َ َفُدوا َوَماُتوا َو ُ 
 على توسط اؼبتصل واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسا ف وخلف العاشر والسوسف  قالوف

 على توسط اؼبتصلمث دوري أماؿ )الناس( 
 على توسط اؼبتصلمث يعقوب بضم اؽباء )عليُهم( 

 واندرج معو خالد وبضم اؽباء )عليُهم( مث خلف على طوؿ اؼبتصل 
 اؼبتصل  على طوؿمث ورش بالنقل )ُكفَّاٌر أُولَِكَس ( 

 وبضم اؽباء )عليُهم(مث خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )ُكفَّاٌر أُولَِكَس ( 
 مث قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 َخاِلِدلَن ِكيَتا
 قالوف

ُتُس اْلَ َذاُب َواَل  ُ    (ٕٙٔلُػْبَظُدوَف ) سْ اَل ُلَخفَُّف َعبػْ
   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرلة قالوف بالص ثس    بسكوف ميم اعبمعقالوف 
 ِإَلٌه َواِحدٌ  سْ َوِإَلُتكُ 
 قالوف 

 ِإَلٌو( مْ )َوِإؽَبُكُ حقيق يف والت (ِإَلٌو َواِحدٌ يف )مث خلف بال غنة 
   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ِإَلٌو( مْ يف )َوِإؽَبُكُ مث قالوف بالصلة على قصرىا 

 ِإَلٌو( مْ يف )َوِإؽَبُكُ مث قالوف على توسطها 
 ِإَلٌو( مْ يف )َوِإؽَبُكُ مث ورش على طوؿ الصلة 

 ِإَلٌو( مْ )َوِإؽَبُكُ يف  مث خلف بالسكت
 (ِٖٙٔإَلَه ِإالَّ ُ َو الدَّْحَمُن الدَِّحيُس ) َْل  

 واندرج معو ضبزةورش على طوؿ اؼبنفصل  ثس   قالوف على توسط اؼبنفصل  ثس   قالوف على قصر اؼبنفصل 
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َفػُع البَّػِإفَّ ِكا َخلْ   اَس ِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِااَلِؼ اللَّْيػِ  َوالبػََّتػاِر َواْلُفْلػِك الَّاِػا َتْجػِدي ِكػا اْلَبْحػِد ِدَمػا لَػبػْ
َوَتْصػػدِلِف الدّْلَػػاِح  ةٍ آدَّػػٍء كََ ْحيَػػا دِػػِه اأْلَْرَض دَػْ ػػَد َمْوتَِتػػا َودَػػتَّ ِكيَتػػا ِمػػْن ُ ػػ ّْ اَ آِء ِمػػْن َمػػآأَنْػػػَزَؿ اللَّػػُه ِمػػَن السَّػػمَ  آَومػػ

 ( ِٗٙٔء َواأْلَْرِض َْلَلَاٍت ِلَقْوـٍ لَػْ ِقُلوَف )آَوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّد دَػْيَن السَّمَ 
 : ٜٓٗالشاطبية يف البقرة رقم 

 وصال الشدل ةمعها و الكتف... ويف وحَّدا ويف التاِء ياٌء شاع والرٍّيَح 
 صالف الحجدكرا ويف شُ ـ د ابدكو ...تانيا  الدـوو األعداؼو البم ويف 

  ويف سورة الشورى ومن ربت رعده   ُخُصوُص ويف الفرقاف زاكيِو َىّلال
 فا والريح ىم كالكهف مع جاتية توحيدىمشالطيبة : الثاين 

 ] الريح : ضبزة والكسا ف وخلف العاشر [ ] الرياح : والباقوف[
 معو ابن كثَت وأبو جعفر ويعقوب  واندرجوقرأ باعبمع )الرياح( قالوف على قصر اؼبنفصل 

 واندرج معو ابن عامر وعاصم على توسط اؼبنفصل مث قالوف 
 وقرأ بتوحيد )الريح( وال إمالة لو ىنا على توسط اؼبنفصل مث خلف العاشر 

 مث أبو اغبارث وقرأ بتوحيد )الريح( وأماؿ )فأحيا( 
 وفتح )فأحيا()الريح( مث خالد بالتحقيق يف )اْلرض( وطوؿ اؼبنفصل وقرأ بتوحيد 

 على قصر اؼبنفصل وقرأ باعبمع )الرياح( وإمالة )النهار(  أبو عمرومث 
 مث دوري على توسط اؼبنفصل وإمالة )النهار( وقرأ باعبمع )الرياح( 

 مث دوري الكسا ف وقرأ بتوحيد )الريح(وأماؿ )النهار( و)فأحيا( 
)ليػػات( مث علػػى قصػػر البػػدؿ )فأحيػػا( أوجػػو فػػتح اليػػا ف ( ٗوعلػػى )وقلػػل )النهػػار( علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل مث ورش 

 طوؿ البدؿ وقرأ باعبمع )الرياح(
 )ليات( مث طوؿ البدؿ وقرأ باعبمع )الرياح( على توسط البدؿ)فأحيا( تقليلها ورش بمث 

)َدابَّػػػٍة اؼبنفصػػػل والسػػػكت علػػػى )اْلرض(وبػػػال غنػػػة يفوقػػػرأ بتوحيػػػد )الػػػريح( وطػػػوؿ علػػػى طػػػوؿ اؼبنفصػػػل مث خلػػػف 
 (ـٍ يَػْعِقُلوفَ َوَتْصرِيِف(و)ِلَقوْ 

 بالسكت وبغنة وتوحيد )الريح(على طوؿ اؼبنفصل و مث خالد 
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التوجيو قيل الريح بػاإلفراد تػدؿ علػى العػذاب ويػرد قػوؽبم )وجرينػا ُّػم بػريح طيبػة( وقػالوا بػاعبمع ْلف الريػاح أنػواع 
. وال أرى ذلػس إال أإػا جػاءت كػل يف مكانػو )عاصػفة وعقػيم ولػواقح ودبػور وغَتىػا وبػاعبمع تػأِت الرضبػة والػنعم 

  اؼبناسب
 َ ُح ّْ اللَِّه   سْ َوِمَن البَّاِس َمْن لَػاَِّخُذ ِمْن ُاوِف اللَِّه أَْنَداًاا ُلِحبُّونَػتُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 
 ا وبُِب ونَػُهْم( مث خلف بال غنة )َمْن يَػتَِّخُذ(و)أَْنَدادً 

 مث دوري أماؿ )النَّاِس(
 َأَشدُّ ُحبِّا ِللَِّه  آَوالَِّذلَن َآَمُبو 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 اندرج معو ضبزة البدؿ يف )آمنوا( قصرو على طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وعلى توسط البدؿ مث طوؿ البدؿ

َة ِللَِّه  آلَػَدى الَِّذلَن ََُلُمو  َوَلوْ   (٘ٙٔاللََّه َشِدلُد اْلَ َذاِب )َجِميً ا َوَأفَّ ِإْذ لَػَدْوَف اْلَ َذاَب َأفَّ اْلُقوَّ
 لٍّالكُ )ولو تَػَرى(  ويف )ِإذ يَػَرْوَف( الياُء بالضم   عم : وأي خطاب بعد ٖٜٗالشاطبية يف البقرة رقم 

القػػػػوة م صبيعػػػػا وإف ام : أبػػػػو جعفػػػػر ويعقػػػػوب [ ] أف القػػػػوة ..أف ام : ز    ] إف حػػػػتػػػػل خاطبػػػػا االػػػػدرة ويػػػػرى 
 الباقوف[

 لكم خال خلق يروف الضم  كذ  إل ظطيبة : ترى اػبطاب 
 لعالاا ز حالدرة : وأف اكسر معا 

 قوف[]ولو ترى : نافع وابن عامر ويعقوب [ ] ولو يرى : الباقوف[ ] إذ يُػَروف : ابن عامر [ ] إذ يَػَروف : البا
 قرأ )ولو ترى( وفتح )أف( معا على قصر اؼبنفصل و  قالوف

 وقرأ بكسر إف يف اؼبوضعُت )إف القوة م صبيعا وإف ام شديد العذاب( على قصر اؼبنفصل مث يعقوب 
 قرأ )ولو ترى( وفتح )أف( معا على توسط اؼبنفصل مث قالوف 
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 بالياء اؼبضمومة )إذ يُروف( قرأ بالتاء )ترى( قرأ على توسط اؼبنفصل و مث ابن عامر 
 قرأ )ولو ترى( وفتح )أف( معا مث ورش غلظ الـ )ظلموا( 

 مث ابن كثَت على قصر اؼبنفصل قرأ )يرى( وفتح )أف( معا واندرج معو الدوري والسوسف بوجو 
 مث أبو جعفر قرأ )يرى( وقرأ بكسر إف يف اؼبوضعُت )إف القوة م صبيعا وإف ام شديد العذاب( 

 قرأ )يرى( وفتح )أف( معا واندرج معو عاصم والكسا ف وخلف العاشر  اؼبنفصل توسطدوري على  مث
يًعا َوَأفَّ(مث خلف قرأ )يرى( وفتح )أف( معا وعلى طوؿ اؼبنفصل   وبال غنة يف )صبَِ

يًعا َوَأفَّ(مث خالد قرأ )يرى( وفتح )أف( معا   وبغنة )صبَِ
 قصر اؼبنفصل وقرأ )يرى( وفتح )أف( معامث السوسف  وجو أماؿ )يرى( وصال على 

التوجيو : ترى : قريء بالتاء واؼبخاطب ىو السامع أو الرسوؿ صلى ام عليو وسلم والذين : مفعوؿ بو . وقريء 
 بالياء )يرى( والذين ىم الفاعل ْلإم اؼبقصودوف بالوعيد فجرى اللفظ على الغيبة 

لفاعل من رأى البصرية والفاعل ىو واو اعبمع من )يَروف( ومن قرأ يُروف: التوجيو : يَروف: بفتح الياء على البناء ل
بضم الياء بالبناء للمفعوؿ من )أريت( اؼبنقولة من رأيت دبعٌت أبصرت وواو اعبمع نا ب فاعل والعذاب : مفعوؿ 

 والتقدير : يُريهم ام العذاب بو
جػواب لػو ىػو )لقلػت يف قػراءة )تػرى( ويف قػرأة )يػرى(  التوجيو : من قرأ بكسر )إف القوة ..وإف ام( على تقدير

أف جواب لو )لقالوا( ووبتمل على االستكنافوبفتح )إف( يف اؼبوضعُت وتقدير اعبواب )لعلمت( يف قراءة )ترى( أو 
 )لعلموا( يف قراءة الغيبة )يرى(

 (َٙٙٔ َذاَب َوتَػَقاََّ ْي ِدِتُس اأْلَْسَباُب )ِإْذ تَػبَػدََّأ الَِّذلَن اتُِّبُ وا ِمَن الَِّذلَن اتػَّبَػُ وا َورََأُوا الْ 
]إذ تػػػربأ : أدغػػػم الػػػذاؿ بالتػػػاء : أبػػػو عمػػػرو وىشػػػاـ وضبػػػزة والكسػػػا ف وخلػػػف العاشػػػر [ ] إذ تػػػربأ : باإلظهػػػار : 

 الباقوف[
 قالوف باإلظهار يف الذاؿ مع التاء )إذ تربأ ( واندرج معو ابن كثَت وابن ذكواف وعاصم وأبو جعفر

  وبالنقل )ُّم اْلسباب(  إلظهار يف الذاؿ مع التاء )إذ تربأ (مث ورش با
 مث يعقوب باإلظهار يف الذاؿ مع التاء )إذ تربأ ( وكسر اؽباء واؼبيم )ُِِِّم اْلسباب(

 مث أبو عمرو أدغم الذاؿ بالتاء )إّتربأ( وكسر اؽباء واؼبيم )ُِِِّم اْلسباب( 
 بكسر اؽباء وضم اؼبيم )ُُِّم اْلسباب( وقرأمث ىشاـ أدغم الذاؿ بالتاء )إّتربأ( 
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َِ اْلسباب( مث ضبزة   ووقف بالنقل والسكت أدغم الذاؿ بالتاء )إّتربأ( وضم اؽباء واؼبيم )ُُُِّم
َِ اْلسباب( واندرج معو خلف العاشر    مث الكسا ف أدغم الذاؿ بالتاء )إّتربأ( وضم اؽباء واؼبيم )ُُُِّم

تُ َوءَاَؿ الَِّذلَن اتػَّبَػُ وا لَ   َ َما تَػبَػدَُّأوا ِمبَّا   سْ ْو َأفَّ لََبا َ دًَّة كَػَبَابَػدََّأ ِمبػْ
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 

 فَّ ( اوبالنقل يف )َلَو  ( البدؿ يف )تَػبَػرَُّءوا(ٖمث ورش مع )
  يف )َلْو َأفَّ (  مث خلف بالسكت

 َحَسَداٍت َعَلْيِتْس  سْ اللَُّه َأْعَماَلتُ  َ َذِلَك لُدِلِتسُ 
] يريِهِم ام : أبو عمرو [ ] يريُهُم ام : ضبزة والكسػا ف وخلػف وصػال ويعقػوب ضػمهما وقفػا ووصػال [ ]يػريِهُم 

 ام : الباقوف[
 قالوف قرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم )يريِهُم ام( وصال واندرج معو ابن عامر وعاصم 

 صلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالوف بال
 مث أبو عمرو بكسر اؽباء واؼبيم يف )يُرِيِهِم اللَُّو( 

 مث ضبزة قرأ بضم اؽباء واؼبيم )يُرِيُهُم اللَُّو( وضم اؽباء يف )عليُهم( واندرج معو يعقوب وصال ووقفا 
 شر مث الكسا ف )يُرِيُهُم اللَُّو( وكسر اؽباء يف )عليِهم( ومعو خلف العا

 (ِٚٙٔدَخارِِجيَن ِمَن البَّاِر ) سْ َوَما  ُ 
 بسكوف ميم اعبمعقالوف 

  (مث ورش قلل )النار 
 مث دوري أس عمرو أماؿ )النار( واندرج معو دوري الكسا ف 

   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالوف بالصلة
 تَػاَِّبُ وا ُخُاَواِت الشَّْياَافِ ًبا َواَل بَيّْ أَلػَُّتا البَّاُس ُ ُلوا ِممَّا ِكا اأْلَْرِض َحاَلاًل  آلَ 

 ] ُخْطوات : نافع والبزي وأبو عمرو وشعبة وضبزة وخلف العاشر [ ] ُخُطوات : الباقوف[
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 تالر يف كاىد  ز ن ع: وحيث أتى خْطوات الطاء ساكن    وقل ضمو  ٜٗٗالشاطبية  يف البقرة رقم 
 وى العالحُسْحٌت ُشْغُل ُرضبا  الدرة : ، ُأْكُلها الُرُعْب      َوُخْطَواتِ 

 فاحىت فف صذ ىو خلف إطيبة: خطوات 
 قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ بسكوف الطاء )ُخْطوات( واندرج معو البزي وأبو عمرو
 مث قنبل على قصر اؼبنفصل قرأ بضم الطاء )ُخطُوات( واندرج معو أبو جعفر ويعقوب

 ء )ُخْطوات( واندرج معو الدوري وشعبة وخلف العاشر قرأ بسكوف الطاعلى توسط اؼبنفصل مث قالوف 
 قرأ بضم الطاء )ُخُطوات( واندرج معو ابن ذكواف وحفص والكسا ف على توسط اؼبنفصل مث ىشاـ 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل قرأ بسكوف الطاء )ُخْطوات( 
 ( وبال غنة )طَيًٍّبا َواَل( قرأ بضم الطاء )ُخطُواتقرأ بضم الطاء )ُخُطوات( بالسكت يف )اْلرض( و  مث خلف

 قرأ بضم الطاء )ُخُطوات( وبغنة )طَيًٍّبا َواَل( و  يف )اْلرض(  مث خالد بالسكت
 مث خالد بالتحقيق قرأ بضم الطاء )ُخُطوات(

 (َٛٙٔعُدوّّ ُمِبيٌن ) سْ ِإنَُّه َلكُ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالوف بالصلة
 (ِٜٙٔء َوَأْف تَػُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما اَل تَػْ َلُموَف )آدِالسُّوِء َواْلَفْحشَ  سْ نََّما لَْ ُمدُ ُ إِ 

 الحالشاطبية يف البقرة :  .........                  )وعدنا ( صبيعا دوف ما ألف 
 و)يأُمُرىم( أيضا و)تأُمُرىم( تال     لووإسكاف )بارِْ ُكم( و)يأمرُُكم( 

 ـبتلسا جال  الدوريينُصرُكم( أيضا و)يشِعرُُكم( وكم   جليل عن و) 
 ب طال واػبلف حالطيبة : )بار كم( سكن أو اختلس 

 قالوف على توسط اؼبتصل قرأ بضم الراء )يأُمرُُكم( واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسا ف وخلف العاشر 
 على طوؿ اؼبتصل  ضبزةمث 

 ن كثَت مث قالوف بالصلة واندرج معو اب
 مث ورش بضم الراء وأبدؿ اؽبمزة ألفا )ياُمرُُكم( وطوؿ اؼبتصل 

 مث أبو جعفر بضم الراء وأبدؿ اؽبمزة ألفا )ياُمرُُكم( وتوسط اؼبتصل
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 وتوسط اؼبتصل مث دوري بالسكوف يف الراء )يأُمرُْكم( 
 )يأمركم( وتوسط اؼبتصل مث دوري باالختالس لضمة الراء 

 الراء وإبداؿ اؽبمزة ألفا )ياُمرُْكم(  مث السوسف بالسكوف يف
َبا َعَلْيِه َآدَاَءنَا آأَنْػَزَؿ اللَُّه ءَاُلوا َدْ  نَػاَِّبُع مَ  آَوِإَذا ِءيَ  َلُتُس اتَِّبُ وا مَ   أَْلَفيػْ

ر ومبتال       ضلح طِ واىا نَت ظبينب   ز عن ظنا تروى أال بل وىل ت: ٕٔٚالشاطبية باب ذكر الـ ىل وبل رقم 
 اور َمها فأدغَ 

 ] قيل : بإمشاـ كسرة القاؼ ضما : ىشاـ والكسا ف ورويس [ ]ِقيَل : بكسرة خالصة : الباقوف[
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 مث ابن كثَت على قصر اؼبنفصل وصلة اؽباء )عليو( 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 ( البدؿ )َآبَاَءنَا( ٖمث ورش على طوؿ اؼبنفصل مع )
 ل مع اؼبد والقصر يف )َآبَاَءنَا( مث خلف بالتسهي

 على قصر اؼبنفصل مث السوسف أدغم )ِقيَل ؽَبُُم( 
 على توسط اؼبتصل واؼبنفصلمث ىشاـ باإلمشاـ يف )ِقيَل( 

 على توسط اؼبتصل واؼبنفصل مث الكسا ف باإلمشاـ يف )ِقيَل( وأدغم )بَْل نَػتَِّبُع( 
 مث رويس باإلمشاـ على قصر اؼبنفصل 

 (ٓٚٔلَػْتَاُدوَف )َشْيًئا َواَل اَل لَػْ ِقُلوَف  سْ ُؤ ُ آَ اَف َآدَ   َأَوَلوْ 
 قالوف بتوسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع 

   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 مث ورش بقصر البدؿ وتوسط اللُت 

يف )َشْيًكا مث خالد بالتحقيق ( وبغنة  )َشْيًكا َواَل مث خالد بالسكت )َشْيًكا َواَل( مث خلف بالسكت )شيكا( وبال غنة 
 وبالغنة َواَل( 

 مث ورش بتوسط البدؿ وتوسط اللُت مث طوؿ البدؿ مع توسط اللُت ومث طوؿ البدؿ وطوؿ اللُت 
 يقوؿ اإلماـ اؼبتويل : قصرا بداًل وسطاً لينا    وسطهما معا ربز يقينا

 ظ باْلماين ومد أوال وخذ يف الثاين   وجهاف صاح رب             
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 آءً ًء َوِندَ آُاعَ َوَمَجُ  الَِّذلَن َ َفُدوا َ َمَجِ  الَِّذي لَػْبِ ُق ِدَما اَل َلْسَمُع ِإالَّ 
 قالوف 

 على طوؿ اؼبتصل مث ورش 
 مث خالد بالتسهيل مع اؼبد والقصر يف )َونَِداًء( 

 مع التسهيل باؼبد والقصر يف )ُدَعاًء َونَِداًء( مث خلف بال غنة 
 (ٔٚٔاَل لَػْ ِقُلوَف ) سْ ُدْكٌس ُعْمٌا كَػتُ  ُصسّّ 

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالوف بالصلة

 (ِٕٚٔإلَّاُه تَػْ ُبُدوَف ) سْ َواْشُكُدوا ِللَِّه ِإْف ُ ْباُ  سْ أَلػَُّتا الَِّذلَن َآَمُبوا ُ ُلوا ِمْن بَيَّْباِت َما َرَزءْػَبا ُ  آلَ 
 على قصر اؼبنفصل قالوف 

   واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 مث ابن كثَت بصلة اؼبيم وبصلة اؽباء يف )إياه( 

 مث قالوف على التوسط باؼبنفصل واندرج معو دوري البصري وابن عامر وعاصم والكسا ف وخلف العاشر 
 وتوسط الصلة يف )كنتم إياه(مث قالوف بالصلة 

 ( لورشهم)قاؿ الشاطيب : وبعد نبز القطع صلها وطوؿ الصلة يف )كنتم إياه(  مث ورش على طوؿ اؼبنفصل
 )كنتم إياه( مث خلف بالتحقيق 

 )كنتم إياه( مث خلف بالسكت على اؼبفصوؿ 
 مث ورش مع وجهف التوسط والطوؿ يف البدؿ )آمنوا( وطوؿ الصلة يف )كنتم إياه(

ـَ َعَلْيُكُس اْلَمْيَاَة َوالدَّ   ُأِ  َّ ِدِه ِلَغْيِد اللَّهِ  آـَ َوَلْحَس اْلِخْبزِلِد َومَ ِإنََّما َحدَّ
 لٍّال حُ د ، واْلنعاـ أوميتة ومْيتا  )اؼبْيَتة( اشدد الدرة : 

 زحل ، ويف اؼبْيِت طويف حجرات 
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 مث قالوف بالتوسط 
 مث ورش بطوؿ اؼبنفصل 
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 فصل ( وقصر اؼبنمث أبو جعفر بتشديد ) اؼبيّتةَ 
 التوجيو اؼبيتة: قريء بالتخفيف للياء الساكنة وقريء بتشديده مكسورة لغتاف

َد دَاٍغ َواَل َعاٍا َكَل   ِإْثَس َعَلْيِه  َكَمِن اْضاُدَّ َغيػْ
 :    ٜ٘ٗالشاطبية  يف البقرة رقم 

 الحَ ٍد ن يف وضمس أوىل الساكنُت لثالث ... يضم لزوما ،كسره 
 اعتال ئ(اخرج( )أف اعبدوا(و)ؿبظورا انظر(مع )قد استهز  )قل ادعوا()أو انقص( )قالت

ْقواَِل  َُ  ِسوى أْو وُقل البن العال وبكسره     لتنوينو قاؿ ابن ذكواف ـِ
 خبلف لو يف رضبة وخبيثة

 وؿ الساكنُت اضمم فىت ، وبقل حال وأوْ  الدرة:
 (مناآبكسر ، وطاء اضطر فاكسره )       
 نبز الوصل اكسره  مبا فز غَت قل حال    وغَت أو ضباوالساكن اْلوؿ ضم   لضم  طيبة:

: الباقوف[ : أبو جعفر [ ]فَمُن اْضطُرَّ : أبو عمرو وعاصم وضبزة ويعقوب [ ]فَمُن اْضِطرَّ  ]فَمِن اْضطُرَّ
 قالوف على قصر اؼبنفصل قرأ بضم النوف وضم الطاء )فَمُن اْضطُرَّ ( واندرج معو ابن كثَت

واندرج معو ابن عامر و الكسا ف وخلف رأ بضم النوف وضم الطاء )فَمُن اْضطُرَّ ( على التوسط قمث قالوف 
 العاشر

 على طوؿ اؼبنفصل  قرأ بضم النوف وضم الطاء )فَمُن اْضطُرَّ (مث ورش 
 )  مث أبو جعفر قرأ بضم النوف وكسر الطاء )فَمُن اْضِطرَّ

 يعقوب ( واندرج معو  فَمِن اْضطُرَّ قرأ بكسر النوف وضم الطاء ) أبو عمرومث 
 مث دوري على توسط اؼبنفصل واندرج معو عاصم

 مث خالد على طوؿ اؼبنفصل قرأ بكسر النوف وضم الطاء )فَمِن اْضطُرَّ ( 
 مث خلف على طوؿ اؼبنفصل قرأ بكسر النوف وضم الطاء )فَمِن اْضطُرَّ ( وبال غنة يف )باٍغ وال( 

صل يف التخلص من التقاء الساكنُت ومن قاؿ بالضم ْلف تالث التوجيو : فمن اضطر : من كسر ْلنو اْل
 اغبروؼ من الكلمة الثانية مضمـو ضمة الزمة ويبدأ بالكلمة الثانية بالضم لذا نقلت ؼبنع التقاء الساكنُت .

 (ِٖٚٔإفَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌس )
 قالوف
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ِإالَّ البَّػاَر  سْ َمػا لَػْ ُ ُلوَف ِكػا دُاُػونِتِ َءِلياًل ُأولَئِػَك َااِب َوَلْشاَػُدوَف ِدِه ثََمًبا أَنْػَزَؿ اللَُّه ِمَن اْلكِ  آِإفَّ الَِّذلَن َلْكُاُموَف مَ 
 (َٗٚٔعَذاٌب أَلِيٌس ) سْ َوَلتُ  سْ َواَل ُلَكلُّْمُتُس اللَُّه لَػْوـَ اْلِقَياَمِة َواَل لُػزَ ّْيتِ 

 صري قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع واندرج معو دوري الب
 مث يعقوب ضم ىاء )يُػزَِكيُهم( 

 مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثَت 
 مث السوسف على قصر اؼبنفصل قرأ بإبداؿ اؽبمزة )يَاُكُلوَف( 

 مث أبو جعفر على قصر اؼبنفصل قرأ بإبداؿ اؽبمزة )يَاُكُلوَف ( وبالصلة 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 وتوسط الصلة )بطوإم إال( ة على توسط اؼبنفصلمث قالوف بالصل
 وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )يَاُكُلوَف( وبالنقلوطوؿ الصلة)بطوإم إال( مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 

ووقف على )َعَذاٌب أَلِيٌم( بالنقل )بطوإم إال(  و وبالتحقيق يف )قَِلياًل أُولَِكَس(على طوؿ اؼبنفصل  ضبزةمث 
 والتحقيق 

 على )َعَذاٌب أَلِيٌم()بطوإم إال( ووقف بالسكت  و يف )قَِلياًل أُولَِكَس(ف بالسكت مث خلف وق
 ُأولَِئَك الَِّذلَن اْشاَػَدُوا الضَّاَلَلَة دِاْلُتَدى َواْلَ َذاَب دِاْلَمْغِفَدةِ 

 قالوف على توسط اؼبتصل 
 مث السوسف أدغم الباء بالباء )َواْلَعَذاَب بِاْلَمْغِفَرِة ( 

 وأماؿ وقفا )باؼبغفرة( وجو واحد )اؽبدى( سا ف أماؿ مث الك
 مث خلف العاشر أماؿ )اؽبدى( 

 يف )اؽبدى( وترقيق راء )باؼبغفرة( مث ورش بالتقليل يف )اؽبدى( مث ورش على طوؿ اؼبتصل و بالفتح 
 على طوؿ اؼبتصل أماؿ )اؽبدى(   ضبزةمث 
 (َ٘ٚٔعَلى البَّاِر ) سْ َأْصبَػَد ُ  آَكمَ 

 على قصر اؼبنفصل  كوف ميم اعبمعبس قالوف
 على قصر اؼبنفصل مث دوري أماؿ )النار( 

 مث قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 يف اؼبنفصل مث قالوف على التوسط 
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 مث دوري أماؿ )النار( على التوسط واندرج معو دوري الكسا ف 
 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 

  ورش على طوؿ اؼبنفصل بالتقليل يف )النار( مث
 مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل 

 َذِلَك دَِ فَّ اللََّه نَػزََّؿ اْلِكَااَب دِاْلَحقّْ 
 قالوف 

( واندرج معو رويس خبلف عنو أي بوجو   ثس  السوسف أدغم الباء بالباء )اْلِكَتاَب بِاغبَْقٍّ
 (ٙٚٔاِب َلِفا ِشَقاٍؽ دَِ يٍد )َوِإفَّ الَِّذلَن اْخاَػَلُفوا ِكا اْلِكاَ 

 قالوف
ِءبَػػَ  اْلَمْشػػِدِؽ َواْلَمْغػػِدِب َوَلِكػػنَّ اْلبِػػدَّ َمػػْن َآَمػػَن دِاللَّػػِه َواْليَػػػْوـِ اْْلَِخػػِد َواْلَماَلِئَكػػِة  سْ لَػػْيَس اْلبِػػدَّ َأْف تُػَولُّػػوا ُوُجػػوَ كُ  

ئِِليَن َوِكػػا آَذِوي اْلُقْددَػػى َواْلَياَػػاَمى َواْلَمَسػػاِ يَن َوادْػػَن السَّػػِبيِ  َوالسَّػػَواْلِكاَػػاِب َوالبَِّبيّْػػيَن َوَآتَػػى اْلَمػػاَؿ َعلَػػى ُحبّْػػِه 
ـَ الصَّاَلَة َوَآَتى الزََّ اَة َواْلُموُكوَف ِدَ ْتِد ِ   ِإَذا َعاَ ُدوا  سْ الدّْءَاِب َوَأءَا

 ن عامر [ ] ولكنَّ الربَّ : الباقوف[]ليس الربَّ : حفص وضبزة[ ] ليس الرب : الباقوف[ ] ولكِن الرب  : نافع واب
 الع يف: ورفعس )ليس الرُب( ينصب  ٜٛٗالشاطبية  البقرة رقم 
 يف   نبا عم: )ولكن( خفيف وارفع )الربَّ( ٜٜٗالشاطبية البقرة رقم 

 قالوف قرأ )ليس الرُب(و )النبيكُت (و )ولكِن الرُب( 
 رُب( مث ابن عامر قرأ )ليس الرُب( و)النبُت(و )ولكِن ال

 مث شعبة قرأ )ليس الرُب( و)النبُت( )ولكّن الرَب( واندرج معو يعقوب 
مث ورش قػػرأ )لػػيس الػػرُب( بًتقيػػق الػػراء و)النبيكػػُت (مػػد متصػػل وبػػدؿ و )ولكػػِن الػػرُب( بًتقيػػق الػػراء والنقػػل )مػػن آمػػن( 

لػػػػػػػى فػػػػػػػتح اليػػػػػػػا ف ( أوجػػػػػػػو قصػػػػػػػر البػػػػػػػدؿ عٗ)وطػػػػػػػوؿ الصػػػػػػػلة  والبػػػػػػػدؿ )َآَمَن(و)اْلَِخػػػػػػػِر ()والنبيكػػػػػػػُت( و)آتػػػػػػػى(
 وغلظ الـ )الصالة()القربىواليتامى(

 توسط البدؿ على التقليل يف )القرَب واليتامى( وتوسط البدؿ وطوؿ الصلة وتغليظ الـ )الصالة( ورش على مث 
 طوؿ البدؿ وعليو الفتح والتقليل ورش على مث 

 ( فقط مث أبو عمرو قرأ )ليس الرُب( )النبُت ( )ولكّن الرَب( وتقليل )القرَب



 

 
111 

واندرج معو خلف وقفا [)آتى( معا ]مث الكسا ف قرأ )ليس الرُب( )النبُت ( )ولكّن الرَب( وأماؽبم )القرَب واليتامى(و
 العاشر 

 مث قالوف بالصلة قرأ )ليس الرُب(و )النبيكُت (وقرأ )ولكِن الرُب(  
 يُت( بدوف نبز واندرج معو أبو جعفر مث ابن كثَت قرأ )ليس الرُب(و قرأ )َوَلِكنَّ اْلربَّ( والصلة و)النب

 مث حفص )لَْيَس اْلربَّ( و)َوَلِكنَّ اْلربَّ( 
علػػػى طػػػوؿ اؼبتصػػػل ومثػػػل حفػػػص )لَػػػْيَس الْػػػربَّ( و)َوَلِكػػػنَّ الْػػػربَّ( علػػػى السػػػكت )اْلَِخػػػر( وأمػػػاؽبم )القػػػرَب  ضبػػػزةمث 

 واليتامى( 
 على )اْلَِخر(تحقيق مث خالد على طوؿ اؼبتصل وأماؽبم )القرَب واليتامى( وبال

والسػػػكت يف السػػػاكن اؼبفصػػػوؿ )َمػػػْن َآَمَن(و)ِبَعْهػػػِدِىْم ِإَذا( وأمػػػاؽبم )القػػػرَب علػػػى )اْلَِخػػػر( مث خلػػػف بالسػػػكت 
 واليتامى(

 التوجيو : ليس الربَّ بالنصب : خرب ليس مقدما واظبها )أف تولوا( . وقريء )ليس الرب ( بالرفع اسم ليس .
ف النوف )لكِن الرب ( ورفع الرُب علػى االبتػداء . وقػريء بتشػديد النػوف ونصػب الػرب علػى أنػو التوجيو : قريء بتخفي

 اظبها )لكنَّ الربَّ(
 ِء َوِحيَن اْلَبْ سِ آِء َوالضَّدَّ آَوالصَّاِددِلَن ِكا اْلَبْ سَ 

 قالوف على توسط اؼبتصل 
 مث ورش على طوؿ اؼبتصل 

 )الباس( ة ألفا بإبداؿ اؽبز وقف على طوؿ اؼبتصل و مث ضبزة 
 ء والباس( واندرج معو أبو جعفرآ)الباسبإبداؿ اؽبزة الفا مث السوسف على توسط اؼبتصل قرأ 

 ُأولَِئَك الَِّذلَن َصَدُءوا 
 قالوف على توسط اؼبتصل 
 واندرج معو ضبزة مث ورش على طوؿ اؼبتصل
 (َٚٚٔوُأولَِئَك ُ ُس اْلُماػَُّقوَف )

 قالوف على توسط اؼبتصل 
 رش على طوؿ اؼبتصلمث و 
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َلى آلَ   أَلػَُّتا الَِّذلَن َآَمُبوا ُ ِاَ  َعَلْيُكُس اْلِقَصاُص ِكا اْلَقاػْ
 قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ويعقوب 

 مث دوري على قصر اؼبنفصل والتقليل يف )القتلى( وقفا 
  مث قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم

 مث دوري على توسط اؼبنفصل والتقليل )القتلى( وقفا 
 مث الكسا ف أماؿ )القتلى( وقفا على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر 

 مث ورش على قصر البدؿ )آمنوا( وفتح اليا ف )القتلى( 
 طوؿ اؼبنفصل وإمالة )القتلى( وقفا   مث ضبزة على

  (القتلى)وتقليل )آمنوا( مث ورش على توسط البدؿ 
 يف )القتلى(وعليو الفتح والتقليل )آمنوا( طوؿ البدؿ ورش بمث 

 اْلُحدُّ دِاْلُحدّْ َواْلَ ْبُد دِاْلَ ْبِد َواأْلُنْػَجى دِاأْلُنْػَجى 
 قالوف 

 وبالنقل )والنثى( معامث ورش بالفتح 
 مث ورش بالتقليل والنقل 

 مث أبو عمرو بالتحقيق والتقليل 
 ثى باْلنثى( وبالسكت باْلوىل والنقل والسكت بالثانية مث ضبزة أماؿ )اْلن

 مع اإلمالة ُّما مث خالد بالتحقيق باْلوىل وعلى الثانية النقل فقط 
 مث الكسا ف أماؽبما بالتحقيق واندرج معو خلف العاشر 

 وال تنسى أف ػبلف العاشر طريق السكت يف الساكن اؼبوصوؿ واؼبفصوؿ . 
  )أؿ( بنقل قف وسكت لساكت   عليها وعند التاركُت لو انقالقاؿ اإلماـ اؼبتويل : ويف

 أي النقل والسكت ػبلف وقفا وػبالد فقط النقل وقفا ويبتنع التحقيق ػبالد 
 َكَمْن ُعِفَا َلُه ِمْن َأِخيِه َشْاٌء كَاتػَّْباٌع دِاْلَمْ ُدوِؼ َوَأَااٌء ِإلَْيِه دِِإْحَسافٍ 

 قالوف 
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 ووقف على )بِِإْحَساٍف( بالتسهيل )من طريق أس الفتح(  مث خالد بالتحقيق يف )شفء(
مث ضبزة بالسكت يف )شفء( ووقػف علػى )بِِإْحَسػاٍف( بػالتحقيق مػن طريػق الػروايتُت مث التسػهيل ػبلػف وحػده مػن 

 طريق أس الفتح )قالو صاحب كتاب "الوايف"( 
  و)إليو(مث ابن كثَت بصلة اؽباء )أخيو(

 على توسط اللُت )شفء( وطوؿ اللُت  بالنقل )مَن اخيو(مث ورش 
مث خلػػف بالسػػكت علػػى السػػاكن اؼبفصػػوؿ واؼبوصػػوؿ )ِمػػْن َأِخيػػِو( )َشػػْفٌء(و)َوأََداٌء ِإلَْيػػِو( ووقػػف علػػى )بِِإْحَسػػاٍف( 

 بالتسهيل فقط )من طريق أس الفتح( ومن طريق ابن غلبوف ليس لو السكت بالساكن اؼبفصوؿ 
 َورَْحَمةٌ  سْ َذِلَك َتْخِفيٌف ِمْن رَدّْكُ 

 بسكوف ميم اعبمعقالوف 
 بال خالؼ مث الكسا ف أماؿ )ورضبة( 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالوف بالصلة
 (َٛٚٔكَمِن اْعَاَدى دَػْ َد َذِلَك كَػَلُه َعَذاٌب أَلِيٌس )

 قالوف 
 يف )عذاب أليم( وبالنقل يف )اعتدى( مث ورش بالفتح 

 )اعتدى( مث ورش بالنقل والتقليل يف 
 بالنقل أماؿ )اعتدى(  ضبزةمث 
 واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر يف )عذاب أليم( بالتحقيق أماؿ )اعتدى( و  ضبزةمث 

 )انفرد بو خلف(يف )عذاب أليم(  مث خلف بالسكت
 (ٜٚٔتَػاػَُّقوَف ) سْ ُأوِلا اأْلَْلَباِب َلَ لَّكُ  آَحَياٌة لَ ِكا اْلِقَصاِص  سْ َوَلكُ  

 اؼبنفصل واندرج معو دوري أس عمرو والسوسف ويعقوب  قالوف بقصر
 مث قالوف بالتوسط واندرج معو دوري البصري وابن عامر وعاصم والكسا ف وخلف العاشر 

 وبالنقل )اْللباب(مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 
 يف )اْللباب(مث خالد بالسكت 
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 يف )اْللباب(بالتحقيق خالد مث 
 آ(يف )َحَياٌة يَ ال غنة وبيف )اْللباب( مث خلف بالسكت 

 مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثَت ويعقوب 
 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 

ًدا اْلَوِصيَُّة ِلْلَواِلَدْلِن ِإَذا  سْ َعَلْيكُ ُ ِاَ      دِاْلَمْ ُدوؼِ َواأْلَءْػَددِيَن َحَضَد َأَحدَُ ُس اْلَمْوُت ِإْف تَػَدَؾ َخيػْ
 ف بسكوف ميم اعبمع قالو 

 واندرج معو خالد )َواْْلَقْػَرِبَُت( ؿ صو و مث خلف بالسكت على الساكن اؼب
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة على قصر الصلة 

 ِإَذا(  مْ )َعَلْيكُ مث قالوف على توسط الصلة 
  وترقيق راء )خَتا(ا( ِإذَ  مْ )َعَلْيكُ  على طوؿ الصلةبالنقل )َواْْلَقْػَرِبَُت( و مث ورش 

 ِإَذا( مْ يف )َعَلْيكُ  على السكت)َواْْلَقْػَرِبَُت( و مث خلف بالسكت 
 (َٓٛٔحقِّا َعَلى اْلُماَِّقيَن )

 قالوف
َلُه دَػْ َدَما َسِمَ ُه كَِإنَّمَ  ُلونَهُ  آَكَمْن َددَّ  ِإْثُمُه َعَلى الَِّذلَن لُػَبدّْ

  واندرج معو أىل القصرعلى قصر اؼبنفصل قالوف 
 مث قالوف على التوسط واندرج معو أىل التوسط 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
 (ِٔٛٔإفَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌس )

 قالوف
بَػتُ َجبَػًفا َأْو ِإْثًما َكَمْن َخاَؼ ِمْن ُموٍص   ِإْثَس َعَلْيهِ  َكَل  سْ كََ ْصَلَح دَػيػْ

 لشال شح ص: و)ُمَوٍص( تقلو  ٜٜٗالشاطبية يف البقرة 
 ٍص: الباقوف[لكسا ف ويعقوب وخلف العاشر[ ]ُمو ] ُمَوصٍّ : شعبة ضبزة ا

 وقرأ بسكوف الواو )ُموٍص( قالوف على قصر اؼبنفصل
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 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو ابن كثَت مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 

 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 
 على طوؿ اؼبنفصل وتغليظ الـ )فأصلح(  شْبًا(اِ  وِ اَ  ا فَ نَػفَ يف )جَ مث ورش بالنقل 

( مث شعبة   على توسط اؼبنفصل قرأ بفتح الواو وتشديد الصاد )ُمَوصٍّ
( على قصر اؼبنفصل   مث يعقوب قرأ )ُمَوصٍّ

( أماؿ )خاؼ(  ضبزةمث   (وبالتحقيق يف )َجنَػًفا أَْو ِإشْبًاوقرأ بفتح الواو وتشديد الصاد )ُمَوصٍّ
( مث خلف أماؿ )خاؼ(    يف )َجنَػًفا أَْو ِإشْبًا(والسكت وقرأ بفتح الواو وتشديد الصاد )ُمَوصٍّ

 وقرأ بسكوف الواو )ُموٍص( مث أبو جعفر باإلخفاء يف )َفَمْن َخاَؼ(
التوجيو : قريء بفتح الواو وتشديد الصاد من )وصى( مزيد بالتضعيف وقريء بإسكاف الواو وزبفيف الصاد من 

 وصى( ونبا لغتاف.)أ
 (ِٕٛٔإفَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌس ) 

 قالوف
ـُ َ َما ُ ِاَ  َعَلى الَِّذلَن ِمْن ءَػْبِلكُ  آلَ    (ٖٛٔتَػاػَُّقوَف ) سْ َلَ لَّكُ  سْ أَلػَُّتا الَِّذلَن َآَمُبوا ُ ِاَ  َعَلْيُكُس الصَّْيا

 قالوف بقصر اؼبنفصل 
 جعفر واندرج معو ابن كثَت وأبومث قالوف بالصلة 

 مث قالوف بالتوسط 
 مث قالوف بالصلة على توسط 

 واندرج معو ضبزة البدؿ يف )آمنوا( قصرمث ورش مع 
 مث ورش على توسط البدؿ )آمنوا( مث طوؿ البدؿ

 أَلَّاًما َمْ ُدوَااٍت  
 قالوف

ٌة َمدِلًضا َأْو  سْ َكَمْن َ اَف ِمْبكُ   ُأَخدَ ِمْن أَلَّاـٍ َعَلى َسَفٍد َكِ دَّ
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 بسكوف ميم اعبمع قالوف
(بالتحقيق  ضبزةمث   )أَيَّاـٍ ُأَخَر ( وعليو النقل والتحقيق يف  يف )َمرِيًضا أَْو( و)ِمْن أَيَّاـٍ

ـِ اَ  ْو( و)ِمنَ اَ  ا فَ يف )َمرِيضَ مث ورش بالنقل  ( )أَيَّا   َخَر ( ُف اُ  يَّاـٍ
 وعليو النقل والسكت يف )أَيَّاـٍ ُأَخَر (  (مث خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )َمرِيًضا أَْو (و)ِمْن أَيَّاـٍ 

 مث قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
ـُ ِمْسِكينٍ   َوَعَلى الَِّذلَن لُِايُقونَُه ِكْدلٌَة َبَ ا

(  ٔٓ٘-ٓٓ٘الشاطبية يف البقرة   نا وتذلالدصن غدى ل: و) فديُة( نوف وارفع اػبفض بعد يف    )طعاـٍ
 واقبال عمساكَُت( ؾبموعاً وليس منونا         ويفتح منو النوف )م              

ـُ ِمْسػِكُتٍ ] ـُ َمَسػاِكَُت : ىشػاـ[ ]  )ِفْديَػٌة َطَعػا  )ِفْديَُة َطَعاـِ َمَساكَُت : نافع وابن ذكواف وأبو جعفر [ ]ِفْديٌَة َطَعا
 : الباقوف[

 و جعفر وابن ذكواف قالوف قرأ )ِفْديَُة َطَعاـِ َمَساكَُت( واندرج معو ورش وأب
ـُ ِمْسِكٍُت(  ـُ وتوحيد : مسكٍُت)ِفْديٌَة َطَعا  مث ابن كثَت قرأ بتنوين فديٌة ورفع : طعا

ـُ َمَساِكَُت(  ـُ وصبع : مساكَُت )ِفْديٌَة َطَعا  مث ىشاـ قرأ بتنوين فديٌة ورفع : طعا
ـُ ِمْسِكٍُت ( وأدغم اؼبيم باؼبيم    ع تالتة أوجو اؼبد()ممث السوسف قرأ )ِفْديٌَة َطَعا

التوجيو : قريء فديُة بغَت تنوين . طعاـِ  باػبفض على اإلضافة . ومساكَُت : باعبمع وفتح النوف بال تنوين ْلنو 
صيغة منتهى اعبموع ال ينصرؼ . وجػو اعبمػع ليناسػب قولػو )وعلػى الػذين يطيقونػو( ْلف الواجػب علػى اعبماعػة 

ـُ( بػالرفع بػدؿ إطعاـ صباعة .وقريء )فديٌة( بالرفع من ونة مبتدأ مؤخر خربه )على الذين( اعبار واَّرور قبلو. )طعا
مػػن )فديػػة( أبػػدؿ الطعػػاـ منهػػا بػػدؿ الشػػفء مػػن الشػػفء وىػػو ىػػو . و)مسػػاكيُت( بالتوحيػػد وكسػػر النػػوف منونػػة . 

 ووجو التوحيد أف الواجب على كل واحد إطعاـ واحد ليناسب لفظ )فدية(
ًدا   ٌد َلُه َكَمْن َتَاوََّع َخيػْ  كَػُتَو َخيػْ

 اعش: وساكٌن حِبَْرفيو )َيَطوََّع( ويف الطاء تُقال   ويف التاء ياء  ٜٓٗ-ٜٛٗالشاطبية يف البقرة 
 الحالدرة : وأوؿ )يطوع( 

 ] فمن يطوع : ضبزة والكسا ف وخلف العاشر [ ] فمن تطوع: الباقوف[
 : الباقوف[ ] فَػْهو : قالوف وأبو عمرو والكسا ف وأبو جعفر [ ] فَػُهَو 
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 قالوف قرأ )فْهو( وقرأ بالتاء )تطوع( 
 مث ابن كثَت )فُهو( وقرأ بالتاء )تطوع( 

 مث ورش بًتقيق الراء )خَتا(و)خَت( وقرأ بالتاء )تطوع( 
 مث خلف بال غنة ْلنو قرأ بالياء وسكوف العُت وتشديد الطاء )يّطوْع ( 

 لف العاشر مث خالد قرأ بغنة )يّطوْع ( واندرج معو الكسا ف وخ
ٌد َلُكسْ   َوَأْف َتُصوُموا َخيػْ

 قالوف 
 مث ورش بًتقيق الراء 

 (ٗٛٔتَػْ َلُموَف ) سْ ِإْف ُ ْباُ 
 بسكوف ميم اعبمعقالوف 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 اْلُتَدى َواْلُفْدءَافِ  أُْنِزَؿ ِكيِه اْلُقْدَآُف ُ ًدى ِللبَّاِس َودَػيػَّْباٍت ِمنَ  ~َشْتُد َرَمَضاَف الَِّذي

 : ٕٓ٘الشاطبية رقم  ...   دواؤنا ونقل قراف والقراف
 قالوف بقصر اؼبنفصل 

 لناس( أماؿ )لمث دوري 
 مث ابن كثَت قرأ بالنقل يف )اْلُقرَاُف (

 على التوسط باؼبنفصلمث قالوف 
 أماؿ )اؽبدى( واندرج معو خلف العاشر على التوسط باؼبنفصل مث الكسا ف 

 أماؿ )الناس( على التوسط باؼبنفصل و دوري مث 
 )اؽبدى( على طوؿ اؼبنفصل مث ورش على فتح 

  )اؽبدى( على طوؿ اؼبنفصل  يفالتقليل ب ورش مث
  على طوؿ اؼبنفصل مث ضبزة  أماؿ )اؽبدى(

 مث السوسف بقصر اؼبنفصل و أدغم الراء بالراء )َشْهُر َرَمَضاَف( واالختالس
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 ُس الشَّْتَد كَػْلَيُصْمُه َكَمْن َشِتَد ِمْبكُ 
 قالوف 

ٌة َمدِلًضا َأْو َوَمْن َ اَف   ُأَخدَ ِمْن أَلَّاـٍ َعَلى َسَفٍد َكِ دَّ
  واندرج معو ضبزة بوجو التحقيق  قالوف

(بالتحقيق  ضبزةمث   وعليو النقل )أَيَّاـٍ ُأَخَر(  )َمرِيًضا أَْو(و)ِمْن أَيَّاـٍ
( بالنقل)َمرِيًضا أَْو(و)ِمنْ مث ورش   و )أَيَّاـٍ ُأَخَر( أَيَّاـٍ

(مث خلف بالسكت   بالنقل والسكت .ووقف على )أَيَّاـٍ ُأَخَر( )َمرِيًضا أَْو(و)ِمْن أَيَّاـٍ
َة َولُِاَكبػّْػُدوا اللَّػَه َعلَػى َمػا َ ػ َتْشػُكُدوَف  سْ َ لَُّكػَولَ  سْ َدا ُ لُدِلُد اللَُّه ِدُكُس اْلُيْسَد َواَل لُدِلُد ِدُكُس اْلُ ْسَد َولُِاْكِمُلوا اْلِ دَّ

(ٔٛ٘) 
 اؼبيم تقال شعبة: ويف )ُتْكِمُلوا( قل  ٕٓ٘الشاطبية يف البقرة رقم 

ُلوا: شعبة ويعقوب [ ]ولُِتْكِمُلوا: الباقوف [  ]ولُِتَكمٍّ
 واندرج معو البصري وابن عامر وحفص قرأ بالسكوف يف الكاؼ وزبفيف اؼبيم )ولُِتْكِمُلوا ( قالوف 

 ة واندرج معو ابن كثَت مث قالوف بالصل
 )ىداكم(مث ضبزة أماؿ 

 وترقيق الراء يف )ولتكربوا( يف )ىداكم( التقليل مث ورش ب)ىداكم(  يف مث ورش بالفتح
ُلوا ( واندرج معو يعقوب   مث شعبة قرأ بفتح الكاؼ وتشديد اؼبيم )ولُِتَكمٍّ

 ( وقرأ بضم السُت يف )الُيُسر والُعُسر( مث أبو جعفر قرأ بالسكوف يف الكاؼ وزبفيف اؼبيم )ولُِتْكِمُلوا
التوجيو : )ولتكملوا( قريء بفتح الكاؼ وتشديد اؼبيم من )كمػل( ففيػو معػٌت التأكيػد والتكريػر وقػريء بإسػكاف 

 الكاؼ وزبفيف اؼبيم من )أكمل( اؼبزيد باؽبمزة 
 َوِإَذا َس ََلَك ِعَباِاي َعبّْا كَِإنّْا َءدِل ٌ 

 قالوف
اِع ِإَذا َاَعافِ  ُأِجيُ  َاْعَوةَ   الدَّ

 : ٖٙٗالشاطبية يف باب ياءات الزوا د  ( عن الغر سبال لقالوفنا وليسا ج ...ال حومع دعوة الداعف دعاين  ) 
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]الداعف إذا دعاين: ورش وأبو عمرو وأبػو جعفػر وصػال ، يعقػوب : يف اغبػالُت ، قػالوف خبلفػو وصػال[ ]الػداع إذا 
 لوف[دعاف: الباقوف والوجو الثاين لقا

 قالوف بدوف ياء )الداع إذا دعاف( وصال واندرج الكل خال 
إذا دعاين( الوجو الثاف بالياء يف اْلوىل ووقػف علػى الثػاين حبػذؼ اليػاء  ~مث قالوف قرأ بالياء وصال خبلفو )الداعف

 وأبو جعفر  واندرج معو البصري
 ؼبنفصل باْلوىل مث يعقوب بالياء ُّما )الداعف إذا دعاين( وصال ووقفا وعلى قصر ا

مث قالوف على التوسط بالياء خبلفو بػاْلوىل )الػداعف~ إذا دعػاين( وحػذؼ اليػاء يف الثػاين وقفػا وانػدرج معػو دوري 
 البصري 

 إذا دعاين(ووقف على الثاين حبذؼ الياء )دعاف(   ~مث ورش قرأ بالياء وصال على طوؿ اؼبنفصل )الداعف
 (ٙٛٔلَػْدُشُدوَف ) سْ ا ِدا َلَ لَّتُ كَػْلَيْسَاِجيُبوا ِلا َوْليُػْؤِمُبو 

 ] َس لعلهم : فتح ورش [ ] ْس : الباقوف[
 : ومع غَت نبز يف تالتُت خلفهم   وؿبياي جف باػبلف والفتح خوال  ٖٔٗالشاطبية رقم 
 اج: ومع تؤمنوا يل يؤمنوا س  ٛٔٗالشاطبية رقم 

 (وقرأ بسكوف الياء )سْ قالوف بسكوف الياء وبسكوف ميم اعبمع 
 واندرج معو ابن كثَت مث قالوف بالصلة 

 مث ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة وبفتح الياء )َوْلُيوِمُنوا ِسَ ( 
 مث السوسف أبدؿ اؽبمزة )وليومنوا( وسكوف الياء يف )ْس( 

 مث أبو جعفر مع الصلة قرأ بإبداؿ اؽبمزة )وليومنوا( وسكوف الياء يف )ْس(
َلَة الصّْ  سْ ُأِح َّ َلكُ   ِئُكْس آَياـِ الدََّكُت ِإَلى ِنسَ لَيػْ

  قالوف بتوسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع
 ضبزة بالتسهيل مع اؼبد والقصر )ِنَساِ ُكْم (  ثس
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس

 لَِباٌس َلُتنَّ  سْ َوأَنْػاُ  سْ ُ نَّ لَِباٌس َلكُ 
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 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 على )ؽَبُنَّو( مث يعقوب وقف باؽباء 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالوف بالصلة
 َوَعَفا َعْبُكْس  سْ كَػَااَب َعَلْيكُ  سْ َتْخَاانُوَف أَنْػُفَسكُ  سْ ُ ْباُ   سْ َعِلَس اللَُّه أَنَّكُ 

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالوف بالصلة

 اَػُغوا َما َ َاَ  اللَُّه َلُكْس كَاْْلََف دَاِشُدوُ نَّ َوادػْ 
 قالوف 

 وترقيق الراء يف )بَاِشُروُىنَّ( مث ورش بالنقل يف َ)اْلََف( 
 وتفخيم الراء يف )بَاِشُروُىنَّ( مث ابن ورداف بالنقل 

 مث ورش على توسط وطوؿ )الف( وترقيق الراء يف )بَاِشُروُىنَّ( 
 مث خلف بالسكت )الف(

 وا َحاَّى لَػَابَػيََّن َلُكُس اْلَخْيُط اأْلَدْػَيُض ِمَن اْلَخْيِط اأْلَْسَوِا ِمَن اْلَفْجِد وَُ ُلوا َواْشَددُ 
 قالوف 

 سود( يف )اْلبيض( و)اْلمث ورش بالنقل 
 سود( يف )اْلبيض( و)اْلمث ضبزة بالسكت 

َ َلُكُم(  مث السوسف أدغم النوف بالالـ )يَػَتبَػُتَّ
ـَ ِإلَ   ى اللَّْي ِ ثُسَّ أَتِمُّوا الصَّْيا

 قالوف
 َعاِ ُفوَف ِكا اْلَمَساِجدِ  سْ َواَل تُػَباِشُدوُ نَّ َوأَنْػاُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 مث ورش ترقيق الراء يف )تُػَباِشُروُىنَّ(  ووقف يعقوب باؽباء على )تباشروىنو(



 

 
121 

 َددُوَ ا تِْلَك ُحُدوُا اللَِّه َكاَل تَػقْ 
 قالوف 

 (ٚٛٔلَػاػَُّقوَف ) سْ َ َذِلَك لُػبَػيُّْن اللَُّه َآلَاتِِه ِللبَّاِس َلَ لَّتُ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 مث دوري أماؿ )للناس( 

 )آياتو( طوؿ البدؿ)آياتو( مث مث ورش على توسط 
ػػَبكُ  سْ كُ َأْمػػَوالَ  آَواَل تَػػْ ُ ُلو  ْثِس َوأَنْػػػاُ  آدِاْلَباِبػػِ  َوتُػػْدُلوا ِدَتػػ سْ دَػيػْ ػػاـِ لِاَػػْ ُ ُلوا َكدِلًقػػا ِمػػْن َأْمػػَواِؿ البَّػػاِس دِػػاِِْ  سْ ِإلَػػى اْلُحكَّ
 (ٛٛٔتَػْ َلُموَف )

 قالوف بقصر اؼبنفصل 
 مث دوري أماؿ )الناس( 

 واندرج معو ابن كثَتمث قالوف بالصلة 
  اؼبنفصل  توسطمث قالوف على 

 مث دوري على التوسط أماؿ )الناس( 
 مث قالوف بالصلة 

 )تاكلوا( )لتاكلوا( ألفا وأبدؿ اؽبمزة )باالمث( بالنقل على طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 
 يف )تاكلوا( )لتاكلوا( ألفا و أبدؿ اؽبمزة )باالمث( بالتحقيق على قصر اؼبنفصل و مث السوسف 

 )تاكلوا( )لتاكلوا( وبالصلة ألفا  على قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزةمث أبو جعفر 
 بالسكت على الساكن اؼبوصوؿ )باإلمث( على طوؿ اؼبنفصل  ضبزةمث 

 بالتحقيق يف )باإلمث( على طوؿ اؼبنفصل مث خالد 
بالسػػكت علػػى السػػاكن اؼبفصػػوؿ )مػػن أمػػواؿ( وبالسػػكت علػػى السػػاكن اؼبوصػػوؿ و علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل مث خلػف 
 )باإلمث( 

 اأْلَِ لَِّة  َلْس َُلوَنَك َعنِ 
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 قالوف 
 يف )االىلة( مث ورش بالنقل 

 يف )اْلىلة( مث خلف بالسكت 
 )اْلىلة( وقفا مث الكسا ف أماؿ 

 ُءْ  ِ َا َمَواِءيُي ِللبَّاِس َواْلَحجّْ 
 دوري أماؿ )للناس( ثس  قالوف

 َمِن اتػََّقى َولَْيَس اْلِبدُّ دَِ ْف تَْ ُتوا اْلبُػُيوَت ِمْن ُُُتورَِ ا َوَلِكنَّ اْلِبدَّ 
 الع يفالشاطبية : ورفعس )ليس الرُب( بنصب 

 : ٖٓ٘الشاطبية رقم  لة وجها على اْلصل أقبالجى ضب ...ن عوكسر بيوت والبيوت يضم  )
ت : ورش وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقوب [ ]الِبيُػوَت: البػاقوف[ ] ولكػِن الػرُب : نػافع وابػن عػامر[ و ] البُػيُ 

 باقوف[]ولكنَّ الرَب: ال
 قالوف قرأ بالرفع )ولكِن الرُب( وكسر الباء يف )الِبُيوت( 

 وكسر الباء يف الِبُيوتَ مث ابن كثَت قرأ بتشديد النوف وفتحها ونصب الرَب )ولكنَّ الربَّ ( 
 وكسر الباء يف الِبُيوتَ مث ضبزة قرأ بتشديد النوف ونصب الرَب )ولكنَّ الربَّ ( وأماؿ )اتقى( 

 الدوري وضم الباء يف )البُػُيوَت( وقرأ بالتشديد يف النوف ونصب الرَب )ولكنَّ الرَب ( مث أبو عمرو 
ورش وفػتح )اتقػى( مث وضػم بػاء )البُػيُػوت( مث ورش قرأ بالرفع وترقيق الراء )ولكِن الرُب(  وقرأ بإبػداؿ اؽبمػزة )تػاتوا( 

 قلل  
 )ولكنَّ الربَّ ( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )تاتوا(  وقرأ بتشديد النوف ونصب الربَ وضم باء )البُػُيوت( مث السوسف 

 ت( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )تاتوا(  و يُ نَّ الربَّ ( وكسر الباء يف )البِ مث أبو جعفر قرأ بنصب الرَب )ولك
التوجيو : التوجيو : قريء بتخفيف النوف )لكِن الرب ( ورفع الرُب على االبتداء . وقريء بتشديد النػوف ونصػب الػرب 

 ى أنو اظبها )لكنَّ الربَّ(عل
 َوْأُتوا اْلبُػُيوَت ِمْن أَدْػَواِدَتا 

 : ٖٓ٘الشاطبية يف البقرة رقم  لة وجها على اْلصل أقبالجى ضب ...ن عوكسر بيوت والبيوت يضم 
 واندرج بوجو التحقيق ضبزةقالوف بكسر الباء يف )الِبُيوت( 
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 )من أبواُّا( السكت خلف ب مثمث ضبزة بكسر الباء يف )الِبُيوت( ووقف بالنقل 
 مث الدوري بالرفع )البُػُيوت( واندرج معو حفص 

 )من أبواُّا( مث ورش بالرفع )البُػُيوت( وبالنقل 
 واندرج معو أبو جعفر )من أبواُّا( مث السوسف بالرفع )البُػُيوت( وقرأ )واتوا( وبالتحقيق 

 (ٜٛٔتُػْفِلُحوَف ) سْ َواتػَُّقوا اللََّه َلَ لَّكُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثس      بسكوف ميم اعبمع قالوف

 َواَل تَػْ َاُدوا  سْ َوءَاتُِلوا ِكا َسِبيِ  اللَِّه الَِّذلَن لُػَقاتُِلوَنكُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثس      بسكوف ميم اعبمعقالوف 

 (َٜٓٔن )ِإفَّ اللََّه اَل ُلِح ُّ اْلُمْ َاِدل
 قالوف

 ِمْن َحْيُت َأْخَدُجوُ سْ  سْ َوَأْخدُِجو ُ  سْ َحْيُت ثَِقْفُاُمو ُ  سْ َواءْػاُػُلو ُ 
    ْم(يف )َحْيُث تَِقْفُتُموىُ   السوسف أدغم الثاء بالثاء ثس    قالوف 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثس
َبُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْا ِ   َواْلِفاػْ

 قالوف 
 ِكيِه  سْ ِعْبَد اْلَمْسِجِد اْلَحَداـِ َحاَّى لُػَقاتُِلو ُ  سْ اَل تُػَقاتُِلو ُ وَ 

 اع واقبالش: )وال تقتلوىم( بعده )يقتلوكم(      )فإف قتلوكم( قصرىا   ٗٓ٘الشاطبية البقرة رقم 
 يقػػػاتلوكم : ]وال تَػْقُتلػػوىم عنػػػد اؼبسػػػجد حػػىت يقتلػػػوكم : ضبػػػزة والكسػػا ف وخلػػػف العاشػػػر[ ]وال تقػػاتلوىم ..حػػػىت

 الباقوف[
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 مث ضبزة قرأ ) وال تْقُتلوىم عند ...حىت يَػْقتُػُلكم فيو ( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر 

 كَاءْػاُػُلوُ ْس  سْ كَِإْف ءَاتَػُلو ُ 
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 اع واقبالش: )فإف قتلوكم( قصرىا  ٗٓ٘الشاطبية البقرة 
 ]فإف قتلوكم : ضبزة والكسا ف وخلف العاشر[ ]فإف قاتلوكم : الباقوف[

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 مث ضبزة قرأ )فإف قَػتَػُلكم( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر 
 (ُٜٔٔء اْلَكاِكدِلَن )آَ َذِلَك َجزَ 

 اؼبتصل قالوف على توسط 
 مث دوري أماؿ )الكافرين( واندرج معو السوسف ودوري الكسا ف ورويس 

 مث ورش على طوؿ اؼبتصل وتقليل )الكافرين( 
 بفتح )الكافرين(و مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل 

 (ٕٜٔكَِإِف انْػاَػَتْوا كَِإفَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌس )
 قالوف

َبةٌ َحاَّى اَل َتُكوَف  سْ َوءَاتُِلو ُ  لُن ِللَّهِ َوَلُكوَف  ِكاػْ  الدّْ
 قالوف بسكوف ميم 

َنٌة َوَيُكوَف(مث خلف بال غنة   يف )ِفتػْ
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 (ٖٜٔكَِإِف انْػاَػَتْوا َكاَل ُعْدَواَف ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِميَن )
 قالوف

ـُ دِالشَّْتِد اْلَحَداـِ َواْلُحدُ   َماُت ِءَصاٌص الشَّْتُد اْلَحَدا
 قالوف 

 كَاْعَاُدوا َعَلْيِه ِدِمْجِ  َما اْعَاَدى َعَلْيُكْس  سْ َكَمِن اْعَاَدى َعَلْيكُ 
 واندرصبعو ورش بوجو الفتحقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة 
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 مث ابن كثَت مع صلة اؽباء )عليو( 
 مث ورش بالتقليل )اعتدى( معا 

 أماؿ )اعتدى( معا واندرج معو الكسا ف و خلف العاشر  مث ضبزة
 (َٜٗٔأفَّ اللََّه َمَع اْلُماَِّقيَن ) آَواتػَُّقوا اللََّه َواْعَلُمو 

 واندرج معو ضبزة ورش على طوؿ اؼبنفصل ثس اؼبنفصل  توسطقالوف على  ثس    قالوف على قصر اؼبنفصل
 الاػَّْتُلَكِة ِإَلى  سْ دِ َْلِدلكُ وا َوأَْنِفُقوا ِكا َسِبيِ  اللَِّه َواَل تُػْلقُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 )التهلكة( بالوجو الثاين وقفا مث الكسا ف باإلمالة 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ِإىَل( مْ )بِأَْيِديكُ مث قالوف بالصلة 
 ِإىَل( مْ )بِأَْيِديكُ مث قالوف بالصلة على توسط الصلة 

 ِإىَل( مْ أَْيِديكُ يف )بِ مث ورش بطوؿ الصلة 
 ِإىَل( مْ )بِأَْيِديكُ مث خلف بالسكت 

 (ِٜ٘ٔإفَّ اللََّه ُلِح ُّ اْلُمْحِسِبيَن ) آَوَأْحِسُبو 
 واندرج معو ضبزة ورش على طوؿ اؼبنفصل ثس    قالوف على توسط اؼبنفصل ثس    قالوف على قصر اؼبنفصل

 َوأَتِمُّوا اْلَحجَّ َواْلُ ْمَدَة ِللَِّه 
 قالوف

 َكَما اْساَػْيَسَد ِمَن اْلَتْديِ  سْ ِإْف ُأْحِصْدتُ كَ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 ُأْحِصْرمُتْ(  مث ورش بالنقل يف )فإفُ 

  خلف بالسكت )فَِإْف ُأْحِصْرمُتْ(مث
ُلَغ اْلَتْدُي َمِحلَّ  سْ َواَل َتْحِلُقوا رُُءوَسكُ   هُ َحاَّى لَػبػْ

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
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 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 مث ورش وجهف البدؿ على التوسط والطوؿ يف )ُرُءوَسُكْم(

 ُنُسكٍ ِصَياـٍ َأْو َصَدَءٍة َأْو َأًذى ِمْن رَْأِسِه َكِفْدلٌَة ِمْن  ~ِدهِ َمدِلًضا َأْو  سْ َكَمْن َ اَف ِمْبكُ 
 مع قالوف بسكوف ميم اعب

 مث السوسف قرأ )راسو( أبدؿ اؽبمزة ألفا  
  اؼبنفصل  توسطمث قالوف على 

  و)ِصَياـٍ أَْو(و )َصَدَقٍة أَْو( يف )َمرِيًضا أَْو(على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق  ضبزةمث 
   يف )َمرِيًضا أَْو( و)ِصَياـٍ أَْو(و )َصَدَقٍة أَْو(بالنقل على طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 

 يف )َمرِيًضا أَْو( و)ِصَياـٍ أَْو(و )َصَدَقٍة أَْو(بالسكت يف الساكن اؼبفصوؿ طوؿ اؼبنفصل و على مث خلف 
 واندرج معو ابن كثَتمث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 

 )راسو(  بغبداؿ اؽبمزة ألفامث أبو جعفر بالصلة وقرأ 
 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 

 لفا )راسو وبسكوف ميم اعبمعمث السوسف قرأ بإبداؿ اؽبمزة أ
 َكَمْن َتَماََّع دِاْلُ ْمَدِة ِإَلى اْلَحجّْ َكَما اْساَػْيَسَد ِمَن اْلَتْديِ  سْ َأِمْباُ  آكَِإذَ 

 قالوف بقصر اؼبنفصل 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث قالوف بالصلة على التوسط باؼبنفصل 

 واندرج معو ضبزة ورش على طوؿ اؼبنفصل مث
ـُ َثاَلثَِة أَلَّاـٍ ِكا اْلَحجّْ  َ ٍة ِإَذا َكَمْن َلْس َلِجْد َكِصَيا  رََجْ ُاسْ َوَسبػْ

 قالوف 
َعٍة ِإَذا(مث ورش بالنقل   يف )َوَسبػْ

َعٍة ِإَذا(مث خلف بالسكت   يف )َوَسبػْ
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 تِْلَك َعَشَدٌة َ اِمَلٌة 
 وقفا )َكاِمَلٌة( الكسا ف أماؿ ثس  قالوف 

ـِ   َذِلَك ِلَمْن َلْس َلُكْن َأْ ُلُه َحاِضِدي اْلَمْسِجِد اْلَحَدا
 خلف بالسكت يف )َيُكْن أَْىُلُو( ثس    ورش بالنقل يف )َيُكَن أْىُلُو( ثس   قالوف

 (َٜٙٔأفَّ اللََّه َشِدلُد اْلِ َقاِب ) آَواتػَُّقوا اللََّه َواْعَلُمو 
 ورش على طوؿ اؼبنفصل ثس  قالوف على توسط اؼبنفصل ثس    قالوف على قصر اؼبنفصل
 اْلَحجُّ َأْشُتٌد َمْ ُلوَماٌت 

 قالوف
 َكَمْن كَػَدَض ِكيِتنَّ اْلَحجَّ َكاَل َرَكَت َواَل ُكُسوَؽ َواَل ِجَداَؿ ِكا اْلَحجّْ 

 وزاف ؾبمال حقا: وبالرفع نونو فال رفٌث وال   فسوٌؽ وال  ٘ٓ٘الشاطبية البقرة 
 نقالادرة : وارفع رفث وفسوؽ مع جداؿ وخفض يف اؼبال كة ال

 بت توال    جداؿ  حقاق تالطيبة : رفث  ال فسوؽ 
]فال رفٌث وال فسوٌؽ وال جداٌؿ: أبو جعفر [] فال رفٌث وال فسػوٌؽ وال جػداَؿ : ابػن كثػَت وأبػو عمػرو ويعقػوب[ 

 ] فيِهن : الباقوف[ ]فيُهن : يعقوب[]فال رفَث وال فسوَؽ وال جداَؿ : الباقوف[ 
 قالوف فتح الكلمات الثالتة بال تنوين )فال رفَث ..( 

 واندرج معو البصري  و)جداَؿ(  مث ابن كثَت قرأ بتنوين مع الرفع )رفٌث( و)فسوٌؽ(
 ( مع الرفع )رفٌث( و)فسوٌؽ( و)جداؿٌ مث أبو جعفر قرأ بتنوين 

وقػػػف عليهػػػا وقػػػف ُّػػػاء  َؿ( وضػػػم ىػػػاء )فػػػيُهّن( وإذاو)جػػػدامث يعقػػػوب قػػػرأ بتنػػػوين مػػػع الرفػػػع )رفػػػٌث( و)فسػػػوٌؽ( 
 السكت )فيُهنَّو(

 َوَما تَػْفَ ُلوا ِمْن َخْيٍد لَػْ َلْمُه اللَُّه 
 أبو جعفر باإلخفاء )ِمْن َخَْتٍ( ثسخلف بال غنة )َخَْتٍ يَػْعَلْمُو (  ثسقالوف 

َد الزَّاِا الاػَّْقَوى  َوتَػَزوَُّاوا كَِإفَّ َخيػْ
 قالوف 
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 قلل )التقوى( مث أبو عمرو 
 مث ضبزة أماؿ )التقوى( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر 

 مث ورش على ترقيق الراء يف )خَت( وفتح )التقوى( مث ورش بالتقليل 
 (ُٜٚٔأوِلا اأْلَْلَباِب ) آَواتػَُّقوِف لَ 

 : وزبزوف فيها حج أشركتموف قد   ىداف اتقوف يا أويل اخشوف مع وال ٖٖٗالشاطبية رقم 
 اتقوين : أبو عمرو وأبو جعفر وصال ويعقوب يف اغبالُت[ ] فاتقوف : الباقوف[] و 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف على التوسط باؼبنفصل 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل يف )اْللباب( واندرج ضبزة 
 بالسكت يف )اْللباب(  ضبزةمث 

يف اغبػػالُت يعقػػوب وقفػػػا قػػرأ وصػػال وانػػدرج معػػو أبػػػو جعفػػر و  مث دوري علػػى قصػػر اؼبنفصػػل وقػػرأ باليػػػاء )واتقػػوين(
 ووصال 

 مث دوري على توسط اؼبنفصل وقرأ بالياء )واتقوين( وصال
 ُجَباٌح َأْف تَػْباَػُغوا َكْضاًل ِمْن رَدُّْكسْ  سْ لَْيَس َعَلْيكُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 أف(  مث ورش بالنقل يف )جناحٌ 

  أف( مث خلف بالسكت يف )جناحٌ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالوف بالصلة

ـِ  سْ َأَكْضاُ  آكَِإذَ   ِمْن َعَدكَاٍت كَاذُْ ُدوا اللََّه ِعْبَد اْلَمْشَ ِد اْلَحَدا
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بقصر اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 
   واندرج معو ضبزة ؼبنفصلعلى طوؿ ا مث ورش

 (ٜٛٔلّْيَن )آِمْن ءَػْبِلِه َلِمَن الضَّ  سْ َوِإْف ُ ْباُ  سْ َواذُْ ُدوُه َ َما َ َدا ُ 
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 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 مث ورش بالتقليل )ىداكم( 
 مث ضبزة أماؿ )ىداكم( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر 

 َت مع صلة اؽباء )َواذُْكُروُه(مث ابن كث
 ثُسَّ َأِكيُضوا ِمْن َحْيُت َأكَاَض البَّاُس َواْساَػْغِفُدوا اللَّهَ 

 ورش بًتقيق الراء )واستغفروا(  ثسقالوف 
 (ِٜٜٔإفَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌس )

 قالوف
 ِذْ ًدا َأْو َأَشدَّ  سْ ءَ ُ آَآدَ  سْ َ ذِْ دِ ُ كَاذُْ ُدوا اللََّه   سْ َمَباِسَككُ  سْ كَِإَذا َءَضْياُ 

قػػالوف بسػػكوف مػػيم اعبمػػع وتوسػػط اؼبتصػػل وانػػدرج معػػو دوري أس عمػػرو وابػػن عػػامر وعاصػػم والكسػػا ف وخلػػف 
 العاشر 

 مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل 
جهػاف على قصر البدؿ وطوؿ الصػلة وو  وبالنقل يف )أَْو َأَشدَّ( أَْو( مْ ءَكُ آَآبَ  مْ على طوؿ الصلة يف )َكذِْكرِكُ مث ورش 

 بتفخيم الراء )وىو اؼبقدـ يف اْلداء لقوتو( وترقيقها يف )ذكرا( 
 مث التوسط يف البدؿ والتفخيم )والًتقيق على التوسط غَت جا ز( 

 مث الطوؿ وفيو الوجهاف 
  أَْو(و)أَْو َأَشدَّ( مْ ءَكُ آَآبَ  مْ يف )َكذِْكرِكُ مث خلف بالسكت 

 مث السوسف أدغم الكاؼ بالكاؼ )مناسككم( 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة على قصرىا  مث
 على توسطها  قالوف ثس

 مع كذكرى فخمسة   ذبوز وتوسيطاً وترقيقا أطبال كآت    : إذا جا ٘٘ٔقاؿ الصفاقصف يف غيث النفع ص 
نْػَيا َوَما َلُه ِكا اْْلَِخَدِة مِ  آَكِمَن البَّاِس َمْن لَػُقوُؿ رَدػَّبَ   (ْٕٓٓن َخاَلٍؽ )َآتَِبا ِكا الدُّ
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 قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثَت ويعقوب 
 باإلخفاء )ِمْن َخاَلٍؽ ( على قصر اؼبنفصل و مث أبو جعفر 

 مث قالوف على التوسط باؼبنفصل 
 مث الكسا ف أماؿ )الدنيا( واندرج معو خلف العاشر 

 وفتح اليا ف )الدنيا(  ُتمث ورش على قصر البدل
 وأماؿ )الدنيا( على )الخرة( لسكت مث خالد با

 وأماؿ )الدنيا( على )الخرة( مث خالد بالتحقيق 
 وترقيق الراء فيو وتقليل )الدنيا( والنقل يف )الخرة()الخرة( )آتنا(والبدؿ يف  (مث ورش مع )توسط 

 مث ورش على طوؿ البدلُت وفتح )الدنيا( مث تقليلها 
 وقصر اؼبنفصل ( أوجو اؼبدود ٖمع )ُقوُؿ َربػََّنا( مث السوسف أدغم الالـ بالراء  )يػَ 

 وأماؿ )الدنيا( والسكت يف )الخرة(مث خلف بال غنة )َمْن يَػُقوُؿ( وطوؿ اؼبنفصل 
 مث دوري على قصر اؼبنفصل وأماؿ )النَّاِس( 

 مث الدوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ )النَّاِس(
نْػَيا  َآتَِبا ِكا آرَدػَّبَ َمْن لَػُقوُؿ  ُتسْ َوِمبػْ   (ٕٔٓاْْلَِخَدِة َحَسَبًة َوِءَبا َعَذاَب البَّاِر )َحَسَبًة َوِكا الدُّ

 يعقوب معو واندرج على قصر اؼبنفصل قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 وأماؿ )النار( وقلل )الدنيا( على قصر اؼبنفصل مث دوري 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 لل )الدنيا( مث دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ )النار( وق

 وفتح )النار(مث أبو اغبارث أماؿ )الدنيا( 
 وأماؿ )الدنيا(مث دوري الكسا ف أماؿ )النار( 

   وتقليل )النار( وفتح )الدنيا( و)الخرة( وبالنقلمث ورش بطوؿ اؼبنفصل وقصر البدؿ )آتنا(
 يف )الخرة( وأماؿ )الدنيا(  بالسكت على طوؿ اؼبنفصل و مث خالد 
 يف )الخرة( وأماؿ )الدنيا(  بالتحقيق طوؿ اؼبنفصل  علىمث خالد 
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 )الخرة( مع ترقيق الراء وتقليل )الدنيا( وتقليل )النار( )آتنا(ويف  ُتمع توسط البدلعلى طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 
 وفتح مث تقليل )الدنيا(  ُتعلى طوؿ البدلعلى طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 

 وأماؿ )النار( وقلل )الدنيا( ( أوجو اؼبدود ٖمع )َربػََّنا(  مث السوسف أدغم الالـ بالراء )يَػُقوؿُ 
 وأماؿ )الدنيا(  وبالسكت يف )الخرة(  )َمْن يَػُقوُؿ(و)َحَسَنًة و( معامث خلف بال غنة 

 مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 
 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 

 َنِصيٌ  ِممَّا َ َسُبوا  سْ ُأولَِئَك َلتُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس      قالوف على توسط اؼبتصل 

 واندرج معو ضبزةورش على طوؿ اؼبتصل  ثس
 (َٕٕٓواللَُّه َسدِلُع اْلِحَساِب )

 قالوف
 أَلَّاـٍ َمْ ُدوَااٍت  ~َواذُْ ُدوا اللََّه ِكا

 واندرج معو ضبزة ورش على طوؿ اؼبنفصل ثسوف  على توسط اؼبنفصل قال ثسقالوف على قصر اؼبنفصل 
 ِإْثَس َعَلْيهِ  ِإْثَس َعَلْيِه َوَمْن تََ خََّد َكَل  َكَمْن تَػَ جََّ  ِكا لَػْوَمْيِن َكَل 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث ابن كثَت بصلة اؽباء يف )َعَلْيِو( 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 اؼبنفصل مث ورش على طوؿ 

 ِلَمِن اتػََّقى 
 ضبزة باإلمالة يف )اتقى( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر  ثس  ورش بالتقليل )اتقى(  ثس   قالوف 

 (ِٖٕٓإلَْيِه ُتْحَشُدوَف ) سْ أَنَّكُ  آَواتػَُّقوا اللََّه َواْعَلُمو 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة 
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 بصلة اؽباء يف )إليو(  مث ابن كثَت
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 وبتوسط اؼبنفصل وتوسط الصلة بالصلة  قالوفمث 
 )أنكم إليو(مث ورش بطوؿ اؼبنفصل وطوؿ الصلة اؼبيم 

 )أنكم إليو( مث ضبزة بطوؿ اؼبنفصل والتحقيق يف 
 )أنكم إليو( يف بالسكت بطوؿ اؼبنفصل و مث خلف 

نْػَيا َوُلْشِتُد اللََّه َعَلى َما ِكا ءَػْلِبِه َوُ َو أََلدُّ اْلِخَصاـِ )َوِمَن البَّاِس َمْن لػُ   (ْٕٗٓ ِجُبَك ءَػْوُلُه ِكا اْلَحَياِة الدُّ
 ] َوىَو : قالوف وأبو عمرو والكسا ف وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقوف[

 واندرج معو أبو جعفر قرأ بسكوف اؽباء )وْىو( قالوف 
 وفتح )الدنيا( واندرج معو ابن كثَت وابن عامر وعاصم ويعقوب ُىو( قرأ بضم اؽباء )و مث ورش 
 قرأ بضم اؽباء )وُىو( وبالتقليل يف )الدنيا( مث ورش 

 مث خالد أماؿ )الدنيا( وقرأ بضم اؽباء )وُىو(  واندرج معو خلف العاشر 
 مث الكسا ف أماؿ )الدنيا ( وقرأ بسكوف اؽباء يف )وْىو( 

 وأدغم الكاؼ بالقاؼ )يُػْعِجُبَس قَػْوُلُو( وقرأ بسكوف اؽباء )وْىو(  مث السوسف قلل الدنيا
 )الدنيا( وبال غنة يف )َمْن يُػْعِجُبَس(  أماؿمث خلف قرأ بضم اؽباء )وُىو(  و 

 مث دوري قلل )الدنيا( وأماؿ )النَّاِس( وقرأ بسكوف اؽباء )وْىو(
 ا َولُػْتِلَك اْلَحْدَث َوالبَّْس َ َوِإَذا تَػَولَّى َسَ ى ِكا اأْلَْرِض لِيُػْفِسَد ِكيتَ 

 قالوف 
() َسَعى( والنقل يف )اْْلَْرِض(مث ورش بفتح اليا ف   يف )تَػَوىلَّ

() َسَعى( والنقل يف )اْْلَْرِض( مث ورش بالتقليل   يف )تَػَوىلَّ
 مث خلف بالسكت على )اْْلَْرِض( وأماؽبما واندرج معو خالد 

 معو الكسا ف وخلف العاشر مث خالد بالتحقيق واإلمالة واندرج 
 (َٕ٘ٓواللَُّه اَل ُلِح ُّ اْلَفَساَا )
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 قالوف
ْثسِ  ِِْ  َوِإَذا ِءيَ  َلُه اتَِّق اللََّه َأَخَذْتُه اْلِ زَُّة دِا

 قالوف 
 ) مثِْ  مث ورش بالنقل على )بِاإْلِ

 ) مثِْ  مث خلف بالسكت على )بِاإْلِ
 وجو اؼبد ( أٖمع ))قيل لو( أدغم الالـ بالالـ مث السوسف 

 مث ىشاـ باإلمشاـ يف )قيل( واندرج معو الكسا ف ورويس
 َكَحْسُبُه َجَتبَّسُ 

 قالوف
 (َٕٙٓولَِبْئَس اْلِمَتاُا )

 قالوف 
 ورش قرأ )لبيس( واندرج معو السوسف وأبو جعفر ثس

 اللَّهِ  َء َمْدَضاتِ آَوِمَن البَّاِس َمْن َلْشِدي نَػْفَسُه ادِْاغَ 
 ل قالوف على توسط اؼبتص

 مث الكسا ف أماؿ )مرضاة( على توسط اؼبتصل 
 مث ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج خالد 

 مث خلف بال غنة )من يشري( وطوؿ اؼبتصل 
 على توسط اؼبتصل مث دوري أماؿ )النَّاِس(
 (َٕٚٓواللَُّه َرُءوٌؼ دِاْلِ َباِا )

 ا( رؤؼ    فاقصر صبيعاضب( ) صحبةطيبة : و)
 وضبزة والكسا ف ويعقوب وخلف العاشر[ ]رءوؼ : الباقوف[ ]رؤؼ : أبو عمرو وشعبة

 قالوف بإتبات الواو يف )رءوؼ(واندرج معو وجو القصر لورش وابن كثَت وأبو جعفر وابن عامر وحفص 
 توسط وطوؿ البدؿ يف )رءوؼ( ورش على مث 
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 مث أبو عمرو )رؤؼ( واندرج معو شعبة وضبزة والكسا ف ويعقوب وخلف العاشر 
 كًَّة َواَل تَػاَِّبُ وا ُخُاَواِت الشَّْياَافِ آلػَُّتا الَِّذلَن َآَمُبوا اْاُخُلوا ِكا السّْْلِس  َ أَ  آلَ 

 تالر يف كاىد  ز ن ع: وحيث أتى خْطوات الطاء ساكن    وقل ضمو  ٜٗٗالشاطبية رقم 
 فاح فىتف صو خلف ىذ إالطيبة : خطوات 

 نادضًى ر  صلُ أ: وفتحس سُت )الِسلم(   ٙٓ٘الشاطبية البقرة 
 شفاحـر ر الطيبة : فتح )السلم( 

 ] يف السَّلم : نافع وابن كثَت والكسا ف وأبو جعفر [ ] يف السٍّلم : الباقوف[
 ] ُخْطوات : نافع والبزي وأبو عمرو وشعبة وضبزة وخلف العاشر [ ] ُخُطوات : الباقوف[ 

 السُت يف )السَّْلِم( ومعو البزي قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ بسكوف الطاء يف )ُخْطَواِت( وفتح 
 مث قنبل قرأ بضم الطاء )ُخطَُواِت( وفتح السُت يف )السَّْلِم( ومعو أبو جعفر 

 على قصر اؼبنفصل وقرأ بسكوف الطاء يف )ُخْطَواِت( وكسر السُت يف )السٍّْلِم( مث أبو عمرو 
 على قصر اؼبنفصل  مث يعقوب كسر السُت يف )السٍّْلِم( و قرأ بضم الطاء )ُخطَُواِت(

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ بسكوف الطاء يف )ُخْطَواِت( وفتح السُت يف )السَّْلِم( 
وقرأ بسكوف الطاء يف )ُخْطَواِت( وكسر السُت يف )السٍّْلِم( واندرج معو خلف على توسط اؼبنفصل مث دوري 

 العاشر 
 )السٍّْلِم( و قرأ بضم الطاء )ُخطَُواِت( واندرج معو وحفص  كسر السُت يفعلى توسط اؼبنفصل وقرأ ب ابن عامرمث 

 قرأ بفتح السُت يف )السَّْلِم( وقرأ بضم الطاء )ُخُطَواِت( على توسط اؼبنفصل و مث الكسا ف 
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بسكوف الطاء يف )ُخْطَواِت( وفتح السُت يف )السَّْلِم( 

 سكوف الطاء يف )ُخْطَواِت( وكسر السُت يف )السٍّْلِم( وبال غنة يف )َكافًَّة َواَل( مث خلف على طوؿ اؼبنفصل وقرأ ب
 مث خالد بغنة وعلى طوؿ اؼبنفصل وقرأ بسكوف الطاء يف )ُخْطَواِت( وكسر السُت يف )السٍّْلِم(

 مث ورش مع توسط مث طوؿ البدؿ يف )آمنوا(
 (َٕٛٓعُدوّّ ُمِبيٌن ) سْ ِإنَُّه َلكُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة قالوف ثسف ميم اعبمع بسكو قالوف 

 (َٜٕٓأفَّ اللََّه َعزِلٌز َحِكيٌس ) آَءْتُكُس اْلبَػيػَّْباُت كَاْعَلُمو آِمْن دَػْ ِد َما جَ  سْ كَِإْف زََلْلاُ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل 



 

 
135 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث ورش على طوؿ اؼبتصل واؼبنفصل 

 أماؿ )َجاَءْتُكُم( واندرج معو خلف العاشر على توسط اؼبنفصل واؼبتصل كواف مث ابن ذ 
 مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل واؼبنفصل وأماؿ )َجاَءْتُكُم( 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  

 ِئَكُة َوُءِضَا اأْلَْمدُ يَػُتُس اللَُّه ِكا َُُلٍ  ِمَن اْلَغَماـِ َواْلَمَل َأْف لَْ تِ  َ ْ  لَػْبظُُدوَف ِإْلَّ 
 اؼ مع النحل شالشاطبية يف اْلنعاـ : و)يأتيهم( 

 قبالاالدرة : خفض يف اؼبال كة 
 ] واؼبال كِة : أبو جعفر [ ] واؼبال كُة : الباقوف[

 أىل القصر واندرج وقرأ برفع )اؼبال كةُ (قالوف على قصر اؼبنفصل 
 )ياتيهم( أبدؿ اؽبمزة ألفا مث السوسف قرأ 

 مث أبو جعفر قرأ )ياتيهم( وقرأ خبفض )َواْلَماَلِ َكِة( 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج أىل التوسط 

 )ياتيهم ( ووقف بالنقل على )اْْلَْمُر( بإبداؿ اؽبمزة ألفا مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ 
 )َأْف يَْأتِيَػُهُم( ووقف على )اْْلَْمُر( بالنقل مث السكت مث خلف بال غنة يف 

 مث خالد بغنة ووقف على )اْْلَْمُر( بالنقل مث السكت
 (َٕٓٔوِإَلى اللَِّه تُػْدَجُع اأْلُُموُر )

 صا وحيث تنزالظبا ن: ويف التاء فاضمم وافتح اعبيم )ترجع اؿ   أمور( ٚٓ٘رقم الشاطبية 
 ال حلىحإذا كاف لألخرى فسم       الدرة : ويَرِجُع كيف جا 

 والشاـ  ىمالطيبة : )وترجع( الضم افتحا واكسر ظما      اْلمور 
 ] تُػْرَجُع اْلمور : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر [ ] تَػْرِجُع اْلمور : الباقوف[ 

 قالوف بضم التاء يف )تُرَجع( 
 مث ورش وقف بالنقل على )اْْلُُموُر( 
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 شاـ قرأ بفتح التاء وكسر اعبيم )تَػْرِجُع اْْلُُموُر(واندرج معو ابن ذكواف والكسا ف ويعقوب وخلف العاشر مث ى
 مث ضبزة قرأ بفتح التاء وكسر اعبيم )تَػْرِجُع اْْلُُموُر( ووقف على )اْْلُُموُر( بالنقل والسكت 

َبا ُ آِإْسدَ  ~َسْ  دَِبا  ةٍ دَػيػّْبَ ِمْن َآلٍَة  سْ ئِيَ  َ ْس َآتَػيػْ
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 واندرج معو ابن كثَتمث قالوف بالصلة 
 مث أبو جعفر بالصلة وقرأ بالتسهيل مع اؼبد والقصر يف )ِإْسرَا ِيَل ( 

 على توسط اؼبنفصلمث قالوف 
 وقفا أماؿ )بَػيػٍَّنٍة( على توسط اؼبنفصل مث الكسا ف 

 بالصلة على توسط اؼبنفصل و مث قالوف 
َناُىْم(بالنقل ؿ اؼبنفصل و على طو مث ورش  َناُىْم() َآيٍَة( ٖو)يف )َكْم َآتَػيػْ  ( البدؿ يف )َآتَػيػْ

َناُىْم(مث خلف على التحقيق    واندرج معو خالد و )ِمْن َآيٍَة( )َكْم َآتَػيػْ
َناُىْم(و )ِمْن َآيٍَة(مث خلف على السكت يف الساكن اؼبفصوؿ   )َكْم َآتَػيػْ

ْؿ نِْ َمَة اللَّ   (َٕٔٔءْتُه كَِإفَّ اللََّه َشِدلُد اْلِ َقاِب )آِه ِمْن دَػْ ِد َما جَ َوَمْن لُػَبدّْ
 قالوف على توسط اؼبتصل 
 مث ورش على طوؿ اؼبتصل 

  على توسط اؼبتصل ءتو(آمث ابن كثَت بصلة اؽباء يف )ج
 مث ابن ذكواف أماؿ )َجاَءْتُو( على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر 

 ْتُو( على طوؿ اؼبتصل مث خالد  أماؿ )َجاءَ 
ْؿ( و أماؿ )َجاَءْتُو( على طوؿ اؼبتصل  مث خلف بال غنة يف )َمْن يُػَبدٍّ

نْػَيا َوَلْسَخُدوَف ِمَن الَِّذلَن َآَمُبوا   زُلَّْن ِللَِّذلَن َ َفُدوا اْلَحَياُة الدُّ
 واندرج معو ورش على وجو القصر يف البدؿ )آمنوا( وفتح )الدنيا(قالوف 

 ح الدنيا وعليو طوؿ البدؿ مث ورش بفت
  مث ورش بالتقليل )الدنيا( وعليو توسط مث طوؿ البدؿ
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 وقصر )آمنوا(مث دوري أس عمرو قلل )الدنيا( 
 مث ضبزة أماؿ )الدنيا( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر 
 مث السوسف أدغم النوف بالالـ )زُيٍَّن لِلَِّذيَن( وقلل )الدنيا( 

 لَػْوـَ اْلِقَياَمةِ  سْ ا كَػْوءَػتُ َوالَِّذلَن اتػََّقوْ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثسالكسا ف أماؿ وقفا )القيامة(  ثسبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 (ُٕٕٔء ِدَغْيِد ِحَساٍب )آَواللَُّه لَػْدُزُؽ َمْن َلشَ 
 قالوف على توسط اؼبتصل 
 مث ورش على طوؿ اؼبتصل 

 خلف بال غنة يف )َمْن َيَشاُء(مث 
ْلَحقّْ لِػَيْحُكَس دَػػْيَن البَّػاِس َ اَف البَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة كَػبَػَ َت اللَُّه البَِّبيّْيَن ُمَبشّْدِلَن َوُمْبِذرِلَن َوأَنْػَزَؿ َمَ ُتُس اْلِكَااَب دِا

 ِكيَما اْخاَػَلُفوا ِكيِه 
 علمْ ا( فا   نصب الدرة : )لَِيْحُكَم( جهل حيث جا ، و)يقوؿُ 

 نا   كالتالطيبة : ليحكم اضمم وافتح الضم 
 ]لُِيْحَكَم : أبو جعفر [ ] لَِيْحُكَم : الباقوف[ ] النبيكُت : نافع [ ] النبيُت : الباقوف[

 قالوف قرأ باؽبمز )النبيكُت( مد متصل 
 ( البدؿ ٖمث ورش على طوؿ اؼبتصل مع )

 ( )النبيُتمن اؽبمزة  حذؼمث ابن كثَت 
 )الناس(مث دوري أماؿ 

 مث أبو جعفر قرأ )لُيْحَكَم( 
(   ( أوجو اؼبد ٖمع ) مث السوسف أدغم الباء بالباء )اْلِكَتاَب بِاغبَْقٍّ (  وأدغم اؼبيم بالباء )لَِيْحُكَم بَػُْتَ

 مث خلف بال غنة )أُمًَّة َواِحَدًة(
بَػُتْس آِد َما جَ َوَما اْخاَػَلَف ِكيِه ِإالَّ الَِّذلَن ُأوُتوُه ِمْن دَػ ْ   َءتْػُتُس اْلبَػيػَّْباُت دَػْغًيا دَػيػْ

 قالوف على توسط اؼبتصل 
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 مث ورش على طوؿ اؼبتصل 
 ءهتم( على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر آمث ابن ذكواف أماؿ )ج

 ءهتم( على طوؿ اؼبتصل آمث ضبزة أماؿ )ج
 مث ورش على توسط ومث طوؿ البدؿ )أوتوه( 

 صلة اؽباء ) ِفيِو( و)أُوُتوُه( وتوسط اؼبتصلمث ابن كثَت ب
 مث السوسف أدغم الفاء بالفاء )اْختَػَلَف ِفيِو(

 كَػَتَدى اللَُّه الَِّذلَن َآَمُبوا ِلَما اْخاَػَلُفوا ِكيِه ِمَن اْلَحقّْ دِِإْذنِهِ 
 قالوف 

 مث ضبزة وقف بالوجو الثاين بالتسهيل على )بإذنو( 
 ( مث ابن كثَت بصلة اؽباء )فيو

 مث ورش على توسط مث طوؿ البدؿ )آمنوا(
 ( ُٖٕٔء ِإَلى ِصَداٍط ُمْسَاِقيٍس )آَواللَُّه لَػْتِدي َمْن َلشَ 

 ] سراط : قنبل ورويس وباإلمشاـ ػبلف عن ضبزة []صراط بصاد خالصة : الباقوف[
 بو عمرو قالوف على توسط اؼبتصل وبالتسهيل يف )َيَشاُء ِاىَل( واندرج معو أبو جعفر والبزي وأ

 وقرأ بالسُت )سراط( واندرج معو رويس مث قنبل بالتسهيل يف )َيَشاُء ِإىَل( 
 مث قالوف على توسط اؼبتصل وإبداؿ اؽبمزة واوا مكسورة )يشاُء ِوىل( 

 وقرأ بالسُت )سراط( واندرج معو رويس مث قنبل على توسط اؼبتصل وإبداؿ اؽبمزة واوا 
 يف )َيَشاُء ِإىَل(  بالتسهيلعلى طوؿ اؼبتصل و مث ورش 

 مث ورش على طوؿ اؼبتصل وإبداؿ اؽبمزة واوا 
 مث ابن عامر بتحقيق اؽبمزتُت واندرج معو عاصم والكسا ف وروح وخلف العاشر 

 مث خالد على طوؿ اؼبتصل وربقيق اؽبمزتُت 
 مث خلف بال غنة وربقيق اؽبمزتُت وقرأ باإلمشاـ يف )زراط( صوت الزاي 

ـْ   َمَجُ  الَِّذلَن َخَلْوا ِمْن ءَػْبِلُكسْ  سْ َتْدُخُلوا اْلَجبََّة َوَلمَّا لَْ ِتكُ َأْف  سْ َحِسْباُ َأ
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 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 )ياتكم(ألفا مث السوسف أبدؿ اؽبمزة 

 واندرج معو ابن كثَت  َأْف( مْ يف )َحِسْبتُ مث قالوف بالصلة على قصرىا  
 قرأ بإبداؿ اؽبمزة )ياتكم( و  َأْف( مْ يف )َحِسْبتُ مث أبو جعفر بالصلة 

 َأْف( مْ يف )َحِسْبتُ  مث قالوف بالصلة على توسطها
 وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )ياتكم(  َأْف( مْ يف )َحِسْبتُ مث ورش بالصلة على طوؽبا 

 مث خلف بالسكت على اؼبفصوؿ )حسبتم أف(
ُتُس اْلَبْ سَ   ُسوُؿ َوالَِّذلَن َآَمُبوا َمَ ُه َمَاى َنْصُد اللَّهِ ُء َوزُْلزُِلوا َحاَّى لَػُقوَؿ الدَّ آُء َوالضَّدَّ آَمسَّاػْ

 ّوالأ: وحىت )يقوَؿ( الرفع يف الالـ  ٙٓ٘الشاطبية البقرة 
 علمْ االدرة : و)يقوُؿ( فاف    صب 

 ال أالطيبة : )يقوؿ( ارفع 
 ] حىت يقوُؿ : نافع [ ] حىت يقوَؿ : الباقوف[

 قالوف قرأ برفع )يقوُؿ( 
 نصب )يقوَؿ( واندرج معو دوري أس عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب مث ابن كثَت قرأ ب

 مث الكسا ف أماؿ )مىت( واندرج معو خلف العاشر 
 مث ورش على طوؿ اؼبتصل وقرأ بالرفع )يقوُؿ( وقصر البدؿ وفتح )مىت( 

 مث ورش بتوسط البدؿ وبالتقليل يف )مىت( 
 مث ورش بطوؿ البدؿ وعليو فتح )مىت( 

 ؿ وعليو التقليل مث ورش الطو 
 مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل وقرأ بنصب )يقوَؿ( وأماؿ )مىت( 

 ء( على توسط اؼبتصل وقرأ بنصب )يقوَؿ( واندرج معو أبو جعفر آمث السوسف قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )الباس
 (ِٕٗٔإفَّ َنْصَد اللَِّه َءدِلٌ  ) َأَْل  

 ش على طوؿ اؼبنفصل ور  ثسقالوف على التوسط  ثسقالوف على قصر اؼبنفصل 
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 َلْس َُلوَنَك َماَذا لُػْبِفُقوَف 
 قالوف
 ِمْن َخْيٍد َكِلْلَواِلَدْلِن َواأْلَءْػَددِيَن َواْلَيَااَمى َواْلَمَساِ يِن َواْدِن السَِّبيِ   سْ أَنْػَفْقاُ  آُءْ  مَ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو يعقوب 
 مث قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت 

  أبو جعفر باإلخفاء يف )ِمْن َخَْتٍ ( وبالصلةمث
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 مث الكسا ف أماؿ )َواْلَيَتاَمى ( واندرج معو خلف العاشر 
 مث قالوف بالصلة على التوسط 

 وفتح )اليتامى( على طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
 التقليل على طوؿ اؼبنفصل وبمث ورش 

 ُت( وأماؿ )َواْلَيَتاَمى( بالسكت على )اْلقرب ضبزةمث 
 مث خالد على التحقيق يف )اْلقربُت( وأماؿ )َواْلَيَتاَمى(

 ( َٕ٘ٔوَما تَػْفَ ُلوا ِمْن َخْيٍد كَِإفَّ اللََّه ِدِه َعِليٌس )
 أبو جعفر باإلخفاء يف )ِمْن َخَْتٍ( ثس  قالوف 

 ُ ِاَ  َعَلْيُكُس اْلِقَااُؿ َوُ َو ُ ْدٌه َلُكْس 
 الوف وأبو عمرو والكسا ف وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقوف[] َوىَو : ق

 قالوف بسكوف اؽباء )وْىو( مث ورش بضم اؽباء يف )وُىو(
ٌد َلُكسْ َشْيًئا َوُ َو َأْف َتْكَدُ وا  ~َوَعَسى  َخيػْ

 ] َوىَو : قالوف وأبو عمرو والكسا ف وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقوف[
 ؼبنفصل واندرج معو أبو جعفر وأبو عمرو قالوف بسكوف اؽباء )وْىو( وقصر ا

 مث ابن كثرب بضم اؽباء يف )وُىو( واندرج معو  يعقوب 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل و بسكوف اؽباء )وْىو( واندرج معو الدوري على التوسط  
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 مث ابن عامر  بضم اؽباء يف )وُىو( واندرج معو عاصم 
فتح )عسى( وتوسط اللُت )شيكا( مث طوؿ اللُت مث التقليل على توسط ( أوجو ٗمث ورش بًتقيق الراء يف )خَت( و)

 )شيكا( مث الطوؿ 
 وأماؿ )عسى( )َشْيًكا َوُىَو( وبالسكت مث خلف بال غنة 

 على )شيكا(وبالسكت وأماؿ )عسى( مث خالد بغنة 
 على )شيكا( وأماؿ )عسى( مث خالد بالتحقيق 

 و بسكوف اؽباء )وْىو(  مث الكسا ف أماؿ )عسى( على توسط اؼبنفصل 
 مث خلف العاشر أماؿ )عسى( وضم اؽباء يف )وُىو(

 َشدّّ َلُكسْ َشْيًئا َوُ َو َأْف ُتِحبُّوا  ~َوَعَسى
 ] َوىَو : قالوف وأبو عمرو والكسا ف وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقوف[

 قالوف بسكوف اؽباء )وْىو( وقصر اؼبنفصل واندرج معو أبو جعفر وأبو عمرو 
 ابن كثرب بضم اؽباء يف )وُىو( واندرج معو يعقوب  مث

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل و بسكوف اؽباء )وْىو( واندرج معو الدوري على التوسط  
 مث ابن عامر  بضم اؽباء يف )وُىو( واندرج معو عاصم 

 شيكا( مث الطوؿ سى( وتوسط اللُت )شيكا( مث طوؿ اللُت مث التقليل على توسط )( أوجو فتح )عٗو)مث ورش 
 وبالسكت على )شيكا()عيسى( وأماؿ  يف )َشْيًكا َوُىَو(مث خلف بال غنة 

 على )شيكا(وبالسكت بغنة وأماؿ )عيسى( مث خالد 
 بغنة وأماؿ )عيسى(و  على )شيكا(  مث خالد بالتحقيق

 مث الكسا ف أماؿ )عسى( على توسط اؼبنفصل و بسكوف اؽباء )وْىو(  
 سى( وضم اؽباء يف )وُىو()ع مث خلف العاشر أماؿ

 (ٕٙٔاَل تَػْ َلُموَف ) سْ َواللَُّه لَػْ َلُس َوأَنْػاُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس بسكوف ميم اعبمع  قالوف

 َلْس َُلوَنَك َعِن الشَّْتِد اْلَحَداـِ ِءَااٍؿ ِكيهِ 
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 قالوف
 ُءْ  ِءَااٌؿ ِكيِه َ ِبيٌد 

 لة اؽباء )فيو(قالوف مث ابن كثَت بص
 َوَصدّّ َعْن َسِبيِ  اللَِّه وَُ ْفٌد ِدِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَداـِ َوِإْخَداُج َأْ ِلِه ِمْبُه َأْ بَػُد ِعْبَد اللَّهِ 

 ورش بًتقيق الراء يف )َوِإْخرَاُج( ثسابن كثَت وصلة اؽباء )منو(  ثسقالوف 
َبُة َأْ بَػُد ِمَن اْلَقْاِ    َواْلِفاػْ

 قالوف
 ِإِف اْسَااَاُعوا  سْ َعْن ِالِبكُ  سْ َحاَّى لَػُداُّو ُ ْس  لَػَزاُلوَف لُػَقاتُِلوَنكُ َواَل 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 )دينكم إف(مث ورش على طوؿ الصلة 

 )دينكم إف(مث خلف بالسكت 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر )دينكم إف(على قصرىا و مث قالوف بالصلة 
 )دينكم إف( طهاعلى توسو مث قالوف بالصلة 
نْػَيا َواْْلَِخَدِة  سْ َحِبَاْي َأْعَماُلتُ َعْن ِالِبِه كَػَيُمْي َوُ َو َ اِكٌد كَُ ولَِئَك  سْ َوَمْن لَػْدَتِدْا ِمْبكُ   ِكا الدُّ

 ] َوىَو : قالوف وأبو عمرو والكسا ف وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقوف[
 بسكوف اؽباء )وْىو(  على توسط اؼبتصل و قالوف 

 على التقليل يف )الدنيا( و بسكوف اؽباء )وْىو(  على توسط اؼبتصل و دوري مث 
 أماؿ )الدنيا( وبسكوف اؽباء )وْىو(  على توسط اؼبتصل و مث الكسا ف 

ورقق الراء يف )كافر( ( فتح )الدنيا( وقصر )الخرة( ٗ) (مْ بالنقل يف )َحِبَطْت أَْعَماؽبُُ على طوؿ اؼبتصل و مث ورش 
 ة( مث طوؿ )الخر 

 تقليل )الدنيا(  وتوسط البدؿ يف )الخرة( مث طولو بعلى طوؿ اؼبتصل ورش مث 
 بضم اؽباء يف )وُىو( على توسط اؼبتصل و مث ابن عامر 

 بضم اؽباء يف )وُىو(  وأماؿ )الدنيا( على توسط اؼبتصل و مث خلف العاشر 
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 ؿ اؼبتصل والنقل والسكت يف )الخرة( بضم اؽباء يف )وُىو(  وأماؿ )الدنيا( وطو على طوؿ اؼبتصل مث خالد 
 بالصلة وبسكوف اؽباء )وْىو( واندرج معو أبو جعفر على توسط اؼبتصل و مث قالوف 

  وبالصلة بضم اؽباء يف )وُىو( على توسط اؼبتصل و مث ابن كثَت 
 الخرة( بال غنة يف )َوَمْن يَػْرَتِدْد( و بضم اؽباء يف )وُىو( والنقل يف )على طوؿ اؼبتصل و مث خلف 
بالسػػػكت علػػػى السػػػاكن اؼبفصػػػوؿ )َحِبطَػػػْت أَْعَمػػػاؽُبُْم( وعليػػػو النقػػػل والسػػػكت يف علػػػى طػػػوؿ اؼبتصػػػل و مث خلػػػف 
 )الخرة( 

 َوُأولَِئَك َأْصَحاُب البَّارِ 
 على توسط اؼبتصلقالوف 

 أماؿ )النار( واندرج معو السوسف ودوري الكسا ف على توسط اؼبتصل مث دوري 
  على طوؿ اؼبتصل  مث ورش قلل )النار(

 مث خلف على طوؿ اؼبتصل 
 (ِٕٚٔكيَتا َخاِلُدوَف ) سْ  ُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالوف بالصلة بسكوف ميم اعبمع  قالوف
 ِإفَّ الَِّذلَن َآَمُبوا َوالَِّذلَن َ اَجُدوا َوَجاَ ُدوا ِكا َسِبيِ  اللَِّه ُأولَِئَك لَػْدُجوَف رَْحَمَة اللَِّه 

 قالوف على توسط اؼبتصل 
 ( البدؿ )آمنوا( . ٖمع ) على طوؿ اؼبتصل  مث ورش

 ووقف باؽباء على )رضبو( ابن كثَت وأبو عمرو )والكسا ف وأماؽبا( ويعقوب 
 (َٕٛٔواللَُّه َغُفوٌر رَِحيٌس )

 قالوف
 َلْس َُلوَنَك َعِن اْلَخْمِد َواْلَمْيِسِد 

 قالوف
 َأْ بَػُد ِمْن نَػْفِ ِتَما  آِللبَّاِس َوِإْثُمُتمَ َوَمَباِكُع َ ِبيٌد ِإْثٌس   آُءْ  ِكيِتمَ 

 اع بالثا مثلثا    وغَتنبا بالباء نقطة أسفالش: و)إمث كبَت(  ٛٓ٘الشاطبية رقم 
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 دافالدرة : كثَت البا   
 فا ر  يفالطيبة : )إمث كبَت ( تلث البا 

 ما : يعقوب [ ] فيِهما : الباقوف[ ]إمث كثَت : ضبزة والكسا ف [ ] إمث كبَت : الباقوف[ ] فيهُ 
 قرأ ) فيِهما إمث كبَت ( على قصر اؼبنفصل قالوف 

 أماؿ )للناس(على قصر اؼبنفصل و مث دوري 
 واندرج معو ابن عامر وعاصم  اؼبنفصل مث قالوف على توسط

 أماؿ )للناس( على توسط اؼبنفصل و مث دوري 
  كثَت ( قرأ )فيِهما إمثعلى توسط اؼبنفصل و مث الكسا ف 

 وترقيق الراء يف )كبَت(قرأ ) فيِهما إمث كبَت ( على طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
 و قرأ )كثَت ( يف )َكُبٌَت َوَمَناِفُع( بال غنة على طوؿ اؼبنفصل و مث خلف 
 وقرأ )كثَت ( يف )َكُبٌَت َوَمَناِفُع( بغنة على طوؿ اؼبنفصل و مث خالد 
 ما إمث كبَت ( وقرأ بضم اؽباء )فيُهما(  على قصر اؼبنفصل قرأ ) فيهُ  مث يعقوب

 َوَلْس َُلوَنَك َماَذا لُػْبِفُقوَف ُءِ  اْلَ ْفوَ 
 رفع للبصري: )قل العفَو (  ٜٓ٘الشاطبية يف سورة البقرة رقم 

 ال )قل العفو(حالدرة : وانصبوا 
 سناحال )العفو( أالطيبة : )يقوؿ( ارفع 

 لباقوف[] قل العفُو : أبو عمرو[ ] قل العفَو : ا
 قالوف بنصب الواو )العفَو (

 مث أبو عمرو بالرـو وقفا يف )اْلَعْفُو( برفعها أو الوصل مع ما بعدىا إلظهار ضمة )العفو(
 (ٜٕٔتَػاَػَفكَُّدوَف ) سْ َ َذِلَك لُػبَػيُّْن اللَُّه َلُكُس اْْلَلَاِت َلَ لَّكُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
  وأبو جعفرواندرج معو ابن كثَتمث قالوف بالصلة 

 ( البدؿ فيف )اْلَيَاِت( والنقل ٖمث ورش مع )
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 مث خلف بالسكت يف )اْلَيَاِت(
نْػَيا َواْْلَِخَدِة   ِكا الدُّ

 قالوف 
 وعليو القصر يف )الخرة( وترقيق الراء مث الطوؿ فيها  (الدنيا)مث ورش بفتح 

 مث ورش بالتقليل يف الدنيا وعليو التوسط مث الطوؿ يف البدؿ 
 وربقيق )اْلخرة( دوري بتقليل )الدنيا( مث

 مث ضبزة أماؿ )الدنيا( وعليو النقل والسكت يف )الخرة( 
 مث الكسا ف أماؿ )الدنيا( والتحقيق وأمالة )الخرة( وقفا 

 مث خلف العاشر أماؿ )الدنيا( فقط
 َوَلْس َُلوَنَك َعِن اْلَيَااَمى 

 قالوف 
 مث ورش قلل )اليتامى( 

 )اليتامى( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر  مث ضبزة أماؿ
ٌد  سْ ُءْ  ِإْصاَلٌح َلتُ   َخيػْ

 قالوف 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 وبتغليظ الالـ يف )ِإْصاَلٌح( ْصاَلٌح(اإ يف )ُقلِ مث ورش بالنقل 

 يف )ُقْل ِإْصاَلٌح(مث خلف بالسكت 
 ُكسْ كَِإْخَوانُ  سْ َوِإْف ُتَخاِلُاو ُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 مث ضبزة بالوجو الثاين التسهيل يف )فَِإْخَواُنُكْم( 

 مث قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 َواللَُّه لَػْ َلُس اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلحِ 
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 قالوف
 َء اللَُّه أَلَْعَبَاُكْس آَوَلْو شَ 

 سهال  أضبد رفع ، وبعده )ْلعنتكم( باػبلف بصريلل : )قل العفو ( ٜٓ٘الشاطبية يف البقرة 
 قالوف على توسط اؼبتصل واندرج معو بوجو البزي 

 مث البزي بالتسهيل يف نبزة )َْلَْعَنَتُكْم( وصال ووقفا بوجو 
 مث ورش على طوؿ اؼبتصل 

 مث ابن ذكواف أماؿ على توسط اؼبتصل )َشاَء( واندرج مع خلف العاشر 
 ( على طوؿ اؼبتصل وعلى ربقيق )َْلَْعَنَتُكْم( مث على تسهيلهامث ضبزة أماؿ )َشاءَ 

 (ِٕٕٓإفَّ اللََّه َعزِلٌز َحِكيٌس )
 قالوف

 َواَل تَػْبِكُحوا اْلُمْشدَِ اِت َحاَّى لُػْؤِمنَّ 
 ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )يومن( واندرج معو السوسف وأبو جعفر  ثسقالوف 

ٌد ِمنْ   ُمْشدَِ ٍة َوَلْو َأْعَجَبْاُكسْ  َوأَلََمٌة ُمْؤِمَبٌة َخيػْ
 قالوف 

 يف )َوَلْو أَْعَجَبْتُكْم(مث خالد بالنقل 
 بالنقل والتحقيق والسكت يف )َوَلْو أَْعَجَبْتُكْم( مث خلف وبال غنة يف )ُمْشرَِكٍة َوَلْو( ووقف 

   َوَلْو أَْعَجَبْتُكْم( يف ) مث ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )مومنة( وبًتقيق الراء يف )خَت( ووقف بالنقل
 مث السوسف وقف بالتحقيق وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )مومنة( وبتفخيم الراء يف )خَت( 

ٌر( ووقف بالتحقيق يف )َوَلْو أَْعَجَبْتُكْم(  مث أبو جعفر وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )مومنٌة ( وباإلخفاء )ُموِمَنٌة َخيػْ
 ى لُػْؤِمُبوا َواَل تُػْبِكُحوا اْلُمْشدِِ يَن َحاَّ 

  ووقفا ضبزة ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )يومنوا( واندرج معو السوسف وأبو جعفر ثسقالوف 
ٌد ِمْن ُمْشِدٍؾ َوَلْو َأْعَجَبُكسْ   َوَلَ ْبٌد ُمْؤِمٌن َخيػْ

 قالوف 
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 ُكْم( الد بالنقل يف )َوَلَو اْعَجبَ مث خ
 بالنقل والتحقيق والسكت َلْو أَْعَجَبْتُكْم( يف )وَ مث خلف وبال غنة يف )ُمْشرٍِؾ َوَلْو( ووقف 

  يف )َوَلْو أَْعَجَبْتُكْم( مث ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )مومن( وبًتقيق الراء يف )خَت( ووقف بالنقل 
 مث السوسف وقف بالتحقيق وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )مومن( وتفخيم الراء يف )خَت( 

ٌر( ووقف بالتحقيق يف )َوَلْو أَْعَجَبْتُكْم( مث أبو جعفر وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )مومنٌ   ( وباإلخفاء )ُموِمٌن َخيػْ
 ُأولَِئَك َلْدُعوَف ِإَلى البَّاِر 

 قالوف على توسط اؼبتصل 
 مث دوري على توسط اؼبتصل أماؿ )النار( 
 مث ورش على طوؿ اؼبتصل وتقليل )النار( 

 مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل وفتح )النار(
 ِإَلى اْلَجبَِّة َواْلَمْغِفَدِة دِِإْذنِهِ  آُعو َواللَُّه َلدْ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وترقيق الراء يف )واؼبغفرة( 
 مث ضبزة بتفخيم الراء يف )واؼبغفرة( وبالتحقيق يف )بِِإْذنِِو( مث التسهيل يف نبزة )بإذنو( 

 (ٕٕٔلَػَاذَ َُّدوَف ) سْ تِِه ِللبَّاِس َلَ لَّتُ َولُػبَػيُّْن َآلَا
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 مث دوري أماؿ )للناس( 

 مث ورش على توسط وطوؿ البدؿ )آياتو(
 َوَلْس َُلوَنَك َعِن اْلَمِحيضِ 

 قالوف
 اْلَمِحيضِ  َء ِكاآُءْ  ُ َو َأًذى كَاْعَازُِلوا البّْسَ 
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 ورش على طوؿ اؼبتصل  ثسقالوف على توسط اؼبتصل 
 َواَل تَػْقَددُوُ نَّ َحاَّى َلْاُتْدَف 

 وال عيف ك ظباذ إ: و)يطهرف( يف الطاء السكوف وىاؤه    يضم وخفا  ٓٔ٘الشاطبية البقرة رقم 
 صفاجا ر  يفالطيبة : )يطهرف( )يْطُهرف( 

 خلف العاشر[ ] َيْطُهرَف : الباقوف[]َيطَّهَّرف : شعبة وضبزة والكسا ف و 
 قالوف قرأ بسكوف الطاء وضم اؽباء )يْطُهرف( 

 مث شعبة  قرأ بفتح الطاء واؽباء وتشديدنبا )يطَّهَّرف( واندرج معو ضبزة والكسا ف وخلف العاشر 
 كَِإَذا َتَاتَّْدَف كَْ ُتوُ نَّ ِمْن َحْيُت َأَمدَُ ُس اللَّهُ 

 اؽبمزة ألفا )فاتوىن( واندرج معو السوسف وأبو جعفر  ورش قرأ بإبداؿ ثسقالوف 
 (ِٕٕٕإفَّ اللََّه ُلِح ُّ الاػَّوَّادِيَن َوُلِح ُّ اْلُمَاَاتّْدِلَن )

 قالوف
 إذا وصل الية دبا بعدىا أدغم السوسف النوف بالنوف )اؼبتطهرين نساؤكم( -
 ْس ِشْئاُ أَنَّى  سْ َحْدَثكُ كَْ ُتوا  سْ َحْدٌث َلكُ  سْ ؤُ ُ آِنسَ 

 قالوف على توسط اؼبتصل 
 مث دوري على توسط اؼبتصل وقلل )أَن( 

 مث الكسا ف على توسط اؼبتصل وأماؿ )أَن( واندر ج معو خلف العاشر 
 مث السوسف على توسط اؼبتصل و قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )فاتوا( و)شيتم( 

 واندرج معو ابن كثَت (َأَنَّ  مْ يف )َحْرَتكُ مث قالوف على توسط اؼبتصل وبالصلة على قصرىا 
( مْ يف )َحْرَتكُ مث قالوف على توسطها   َأَنَّ

 مث أبو جعفر على توسط اؼبتصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )فاتوا(و)شيتم( وصلة اؼبيم 
( مْ وطوؿ الصلة )َحْرَتكُ مث ورش على طوؿ اؼبتصل وفتح )أَن(وقرأ )فاتوا(   َأَنَّ

 مث ورش قللها )أَن( 
(  مْ يف )َحْرَتكُ ( وعلى التحقيق أماؿ )أَن ضبزةمث   وقرأ )شيتم( وقفا َأَنَّ
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(  مْ يف )َحْرَتكُ مث خلف بالسكت   واإلمالة يف )أَن( ووقف بإبداؿ اؽبمزة )شيتم( َأَنَّ
ُموا أِلَنْػُفِسُكسْ   َوَءدّْ

 خلف الوجو الثاين أبدؿ اؽبمزة ياء )ليانفسكم( واندرج معو خالد ثس قالوف
 ُماَلُءوُه  سْ أَنَّكُ  آْعَلُمو َواتػَُّقوا اللََّه َوا

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس     قالوف على قصر اؼبنفصل 
 قالوف بالصلة على التوسط باؼبنفصل  ثس مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
 (َٖٕٕوَدشِّْد اْلُمْؤِمِبيَن )

 )اؼبومنُت( بإبداؿ اؽبمزة واوا واندرج معو السوسف وأبو جعفر وضبزة وقفا ورش قرأ  ثس قالوف 
 تَػبَػدُّوا َوتَػاػَُّقوا َوُتْصِلُحوا دَػْيَن البَّاسِ َأْف  سْ أِلَْلَماِنكُ َواَل َتْجَ ُلوا اللََّه ُعْدَضًة 

 الدوري أماؿ )النَّاِس(  ثس  قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر َأْف( مْ )ِْلَيْبَاِنكُ يف  مث قالوف بالصلة على قصرىا

 َأْف( مْ يف )ِْلَيْبَاِنكُ قالوف على توسطها  ثس
 َأْف( مْ يف )ِْلَيْبَاِنكُ مث ورش على طوؿ الصلة 

 مث خلف بالسكت على )ِْلَيْبَاِنُكْم َأْف( ووجو التحقيق اندرج مع قالوف
 (َٕٕٗواللَُّه َسِميٌع َعِليٌس )

 قالوف
 ِدَما َ َسَبْي ءُػُلوُدُكْس  سْ َوَلِكْن لُػَؤاِخذُ ُ  سْ أَْلَماِنكُ  ~لُػَؤاِخذُُ ُس اللَُّه دِاللَّْغِو ِكا اَل 

 الطيبة : وامنع يؤاخذ
 واندرج معو ابن كثَت قالوف بالصلة  ثس   قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 

 والصلة قالوف على توسط اؼبنفصل  ثسمث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 يف )ولكن يؤاخذكم( بال غنة على طوؿ اؼبنفصل و مث خلف 
 يف )ولكن يؤاخذكم( بغنة على طوؿ اؼبنفصل و مث خالد 
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 قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )يواخذكم( معا على طوؿ اؼبنفصل و  على طوؿ اؼبنفصل مث ورش
 يم قرأ  بإبداؿ اؽبمزة )يواخذكم( معا وبصلة اؼبعلى قصر اؼبنفصل و مث أبو جعفر 

 (َٕٕ٘واللَُّه َغُفوٌر َحِليٌس )
 قالوف

 تَػَددُُّص َأْردَػَ ِة َأْشُتٍد  سْ ئِتِ آِللَِّذلَن لُػْؤُلوَف ِمْن ِنسَ 
 واندرج معو ابن كثَت قالوف بالصلة  ثس  قالوف على توسط اؼبتصل 

 ورش قرأ )يولوف( وطوؿ اؼبتصل ثس  مث ضبزة بطوؿ اؼبتصل
 تصل مث السوسف قرأ )يولوف( وتوسط اؼب

 مث أبو جعفر قرأ )يولوف( وتوسط اؼبتصل والصلة يف ميم اعبمع
 (ُٕٕٙءوا كَِإفَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌس )آكَِإْف كَ 

مث التوسط  واندرج معو ضبزة بوجو القصر مث( القصر ٖورش على طوؿ اؼبتصل مع ) ثسقالوف على توسط اؼبتصل 
 الطوؿ يف البدؿ )فَاُءوا(

 (ٕٕٚاَلَؽ كَِإفَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌس )َوِإْف َعَزُموا الاَّ 
 الالـ يف )الطَّاَلَؽ( غليظورش بت ثس     قالوف

 َواْلُماَلََّقاُت لَػاَػَددَّْصَن دِ َنْػُفِسِتنَّ َثاَلثََة ءُػُدوٍء 
 الطيبة : ويف مشدد اسم خلفة كبو   إىل ىنّ 

 قالوف 
( سػاكنة  اـ لػو وجػو الػرـو أيضػا وانػدرج معػو ضبػزة ُّمػا )اإلسػكاف ىشػ ثػسمث ىشاـ وقف على الواو اؼبشددة )قػروٍّ

 )  والرـو
 الالـ يف )َواْلُمطَلََّقاُت( غليظمث ورش بت

 َأْرَحاِمِتنَّ ِإْف ُ نَّ لُػْؤِمنَّ دِاللَِّه َواْليَػْوـِ اْْلَِخدِ  ~َما َخَلَق اللَُّه ِكاَأْف َلْكُاْمَن َواَل َلِح ُّ َلُتنَّ 
 قالوف بقصر اؼبنفصل 

 السوسف قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )يومّن( واندرج معو أبو جعفر مث 
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 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 )اْلَِخِر( والنقل فيو( البدؿ ٖمث ورش على طوؿ اؼبنفصل و قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )يومّن( مع )

يف  وقف بالنقل مث السكتو يف )أَْف َيْكُتْمَن( خلف بال غنة  ثس يف )اْلَِخِر( خالد وقف بالنقل والسكت ثس
 )اْلَِخِر(

 ِإْصاَلًحا آِإْف َأرَاُاو َودُػُ ولَاُػُتنَّ َأَحقُّ ِدَداِّْ نَّ ِكا َذِلَك 
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثس   قالوف بقصر اؼبنفصل 

 وطوؿ اؼبنفصل يف )إف أرادوا( مث خلف على التحقيق 
 وبالنقل يف )إف أرادوا(ا( مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وتفخيم الالـ يف )ِإْصاَلحً 

 مث خلف بالسكت على اؼبفصوؿ )إف أرادوا(
 َوَلُتنَّ ِمْجُ  الَِّذي َعَلْيِتنَّ دِاْلَمْ ُدوؼِ 

 يعقوب قرأ بضم اؽباء )عليُهن ( وإذا وقف عليها وقف ُّاء السكت )عليُهنو( ثسقالوف 
 َوِللدَّْجاِؿ َعَلْيِتنَّ َارََجٌة 

 يعقوب قرأ بضم اؽباء )عليُهن( ثس)درجة( باإلمالة الكسا ف وقف على  ثسقالوف 
 (َٕٕٛواللَُّه َعزِلٌز َحِكيٌس )

 قالوف
 الاَّاَلُؽ َمدَّتَاِف 

 الالـ يف )الطَّاَلُؽ( غليظورش بت ثسقالوف 
 كَِإْمَساٌؾ ِدَمْ ُدوٍؼ َأْو َتْسدِلٌح دِِإْحَسافٍ 

 قالوف 
 ووقف على )بِِإْحَساٍف( بالتسهيل  مث ضبزة بالتحقيق باؼبفصوؿ يف )دبَْعُروٍؼ أَْو(

     يف )دبَْعُروٍؼ أَْو(  مث ورش بالنقل
وقيػػل فقػػػط التسػػػهيل علػػػى بالتسػػػهيل بػػػالتحقيق و ووقػػػف علػػػى )بِِإْحَسػػاٍف( يف )دبَْعػػُروٍؼ أَْو( خلػػػف بالسػػػكت  ثػػس

 السكت .



 

 
152 

 َأالَّ لُِقيَما ُحُدوَا اللَِّه  آَأْف َلَخاكَ  َآتَػْيُاُموُ نَّ َشْيًئا ِإْلَّ  آَأْف تَْ ُخُذوا ِممَّ  سْ َواَل َلِح ُّ َلكُ 
 ز ف: وضم )ىبافا( ٔٔ٘الشاطبية يف سورة البقرة 
 ىتفب  وفتح أال ح (الدرة : واضمم )أف ىبافا

 وىتز فالطيبة : ضم ىبافا 
 ] ىُبَافا : ضبزة وأبو جعفر ويعقوب[ ] ىَبَافا : الباقوف[ 

 يعقوب وقرأ بضم الياء )ىُبَافا( ثس  )ىَبَافا( قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ بفتح الياء 
 مث قالوف على التوسط باؼبنفصل وقرأ بفتح الياء )ىَبَافا( 

 مث خلف على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بضم الياء )ىُبَافا( وعلى السكت يف )شيكا( وبال غنة  
 مث خالد بالسكت يف )شيكا( وقرأ بضم الياء )ىُبَافا( و بغنة 

 على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بضم الياء )ىُبَافا(  مث خالد بالتحقيق
 مث السوسف قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا يف )تاخذوا( على قصر اؼبنفصل وقرأ بفتح الياء )ىَبَافا( 

 واندرج معو ابن كثَتمث قالوف بالصلة على قصرىا وقصر اؼبنفصل وقرأ بفتح الياء )ىَبَافا( 
 بإبداؿ اؽبمزة ألفا )تاخذوا( وقرأ بضم الياء )ىُبَافا(  مث أبو جعفر مع الصلة على قصر اؼبنفصل قرأ

 على توسط الصلة  على توسط اؼبنفصل و مث قالوف 
( أوجػػو يف )َآتَػْيُتُمػػوُىنَّ َشػػْيًكا( البػػدؿ تقػػدـ علػػى اللػػُت قصػػر وتوسػػط وطػػوؿ البػػدؿ يف )َآتَػْيُتُمػػوُىنَّ ( ٗمث ورش لػػو )

 ْيُتُموُىنَّ ( على طوؿ اللُت )شيكا( على توسط اللُت )شيكا(  مث طوؿ البدؿ يف )َآتػَ 
 مث خلف على طوؿ اؼبنفصل والسكت بالساكن اؼبوصوؿ واؼبفصوؿ وقرأ بضم الياء )ىُبَافا(  

 َأالَّ لُِقيَما ُحُدوَا اللَِّه َكاَل ُجَباَح َعَلْيِتَما ِكيَما اكْػَاَدْت ِدهِ  سْ كَِإْف ِخْفاُ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ء يف )عليُهما( مث يعقوب بضم اؽبا
 واندرج معو ابن كثَتمث قالوف على قصر الصلة )ِخْفُتْم َأالَّ ( 

 مث قالوف على توسط الصلة )ِخْفُتْم َأالَّ ( 
 مث ورش على طوؿ الصلة )ِخْفُتْم َأالَّ ( 



 

 
153 

  مث خلف بالسكت على )ِخْفُتْم َأالَّ (
 مث أبو جعفر باإلخفاء )فَِإْف ِخْفُتْم( وبالصلة

 ُدوُا اللَِّه َكاَل تَػْ َاُدوَ اتِْلَك حُ 
 قالوف

 (َٜٕٕوَمْن لَػاَػَ دَّ ُحُدوَا اللَِّه كَُ ولَِئَك ُ ُس الظَّاِلُموَف )
 قالوف على توسط اؼبتصل 
 خلف بال غنة )َوَمْن يَػتَػَعدَّ( وطوؿ اؼبتصل  ثس    مث ورش على طوؿ اؼبتصل 

َدهُ كَِإْف بَلََّقَتا َكاَل َتِح ُّ َلُه ِمْن دَػْ ُد حَ   اَّى تَػْبِكَح َزْوًجا َغيػْ
 قالوف 

َرُه(   ورش بتفخيم الالـ يف )طَلََّقَها( وترقيق راء )غَته( ثس   مث أبو جعفر باإلخفاء يف )َزْوًجا َغيػْ
 ِإْف َُبَّا َأْف لُِقيَما ُحُدوَا اللَّهِ  آَأْف لَػاَػَداَج َ  آكَِإْف بَلََّقَتا َكاَل ُجَباَح َعَلْيِتمَ 

 اؼبنفصل  قالوف على قصر
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 مث خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة يف )َأْف يَػتَػرَاَجَعا(و )َأْف يُِقيَما( 
 مث خالد بطوؿ اؼبنفصل وبالغنة 

ُهَما(   مث يعقوب على قصر اؼبنفصل قرأ بضم اؽباء )َعَليػْ
 الالـ يف )طَلََّقَها( غليظمث ورش على طوؿ اؼبنفصل بت

 (ُٖٕٓدوُا اللَِّه لُػبَػيػّْبُػَتا ِلَقْوـٍ لَػْ َلُموَف )َوتِْلَك حُ 
 خلف بال غنة يف )ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموَف( ثس      قالوف 

 َء كَػبَػَلْغَن َأَجَلُتنَّ كََ ْمِسُكوُ نَّ ِدَمْ ُدوٍؼ َأْو َسدُّْحوُ نَّ ِدَمْ ُدوؼٍ آَوِإَذا بَلَّْقُاُس البّْسَ 
 قالوف على توسط اؼبتصل 

 طوؿ اؼبتصل والتحقيق يف الساكن اؼبفصوؿ )دبَْعُروٍؼ أَْو (  مث ضبزة على
 مث خلف بالسكت عليو )دبَْعُروٍؼ أَْو ( 
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 الالـ يف )طَلَّْقُتُم( والنقل يف )دبَْعُروٍؼ أَْو (  غليظمث ورش على طوؿ اؼبتصل وبت
 َواَل ُتْمِسُكوُ نَّ ِضَدارًا لِاَػْ َاُدوا 
 كررالطيبة : واْلعجمف فخم مع اؼب

 قالوف 
 َوَمْن لَػْفَ ْ  َذِلَك كَػَقْد ََُلَس نَػْفَسُه 

] يفعل ذلػس :أدغػم أبػو اغبػارث[ ] يفعػل ذلػس : أظهػر البػاقوف[ ]فقػد ظلػم : أدغػم ورش والبصػري وابػن عػامر 
 وضبزة والكسا ف وخلف العاشر [ ]فقد ظلم: أظهر الباقوف[

 قالوف أظهر الداؿ عند الظاء )فقْد ظَلم ( 
 الالـ )فَػَقظََّلَم(  غلظم الداؿ بالظاء و مث ورش أدغ

لػالـ وانػدرج معػو ابػن عػامر وخػالد ودوري الكسػا ف ا تغلػيظ يفمث أبو عمرو أدغػم الػداؿ بالظػاء )فَػَقظَّلَػَم( بػدوف 
 وخلف العاشر 

ِلَس( والداؿ يف الظاء )فَػَقظََّلَم(  مث أبو اغبارث أدغم الالـ يف الذاؿ )يَػْفَعذَّ
 َمْن يَػْفَعْل ( وأدغم يف )فَػَقظََّلَم( مث خلف بال غنة )وَ 

 َآلَاِت اللَِّه ُ ُزًوا آَواَل تَػاَِّخُذو 
 صال    فالدليل من الشاطبية :          و)ىزؤا( و)كفؤا (يف السواكن 

 واقفا مث موصال   وحفصوقفو      بواو  وضبزةوضم لباقيهم 
 محالدرة : باب )يأمر ( أمت 

 باؽبمز )ُىُزؤا( واندرج معو ابن كثَت ودوري أس عمرو وأبو جعفر ويعقوب قالوف على قصر اؼبنفصل قرأ 
 مث السوسف أدغم اؽباء باؽباء )اللَِّو ُىُزؤا( 

 مث قالوف على التوسط باؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وشعبة والكسا ف 
 مث حفص قرأ بإبداؿ اؽبمزة )ُىُزًوا( وصال ووقفا 

 وباؽبمز )ُىْزؤا( وصال ووقفا  مث خلف العاشر قرأ بسكوف الزاي
 يف )َآيَاِت( و قرأ )ُىُزؤا(( البدؿ ٔمث ورش مع )
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 بسكوف الزاي وباؽبمز )ُىْزؤا( ووقف )ُىزَا( ووجو آخر )ُىْزوا( وصال مث خلف قرأ 
 يف )َآيَاِت( و قرأ )ُىُزؤا(مث ورش مع وجهف توسط وطوؿ البدؿ 

 ِمَن اْلِكَااِب َواْلِحْكَمِة لَِ ُظُكْس ِدِه  سْ أَنْػَزَؿ َعَلْيكُ  آمَ وَ  سْ َواذُْ ُدوا نِْ َمَة اللَِّه َعَلْيكُ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 

 قالوف على التوسط باؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع  ثس
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل  ثس
 ة على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصل

 (َٖٕٔأفَّ اللََّه ِدُك ّْ َشْاٍء َعِليٌس ) آَواتػَُّقوا اللََّه َواْعَلُمو 
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث ورش على توسط وطوؿ اللُت )شفء( 

 بالسكت على )شفء(  ضبزةمث 
 مث خالد بالتحقيق يف )شفء( 

بَػتُ آسَ َوِإَذا بَلَّْقُاُس البّْ   دِاْلَمْ ُدوؼِ  سْ َء كَػبَػَلْغَن َأَجَلُتنَّ َكاَل تَػْ ُضُلوُ نَّ َأْف لَػْبِكْحَن َأْزَواَجُتنَّ ِإَذا تَػَداَضْوا دَػيػْ
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس   قالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع 

 خالد بغنة  ثس  ْحَن ( مث خلف على طوؿ اؼبتصل وبال غنة يف )َأْف يَػْنكِ 
 ورش بتغليظ الالـ يف )طَلَّْقُتُم( ثس

 لُػْؤِمُن دِاللَِّه َواْليَػْوـِ اْْلَِخدِ  سْ َذِلَك لُوَعُظ ِدِه َمْن َ اَف ِمْبكُ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 مث ضبزة بالنقل والسكت على )اْلَِخِر( 
  )اْلَِخِر( ( البدؿ يفٖ)يومن( ومع )بإبداؿ اؽبمزة واوا مث ورش قرأ 

 وحقق )الخر()يومن( بإبداؿ اؽبمزة واوا مث السوسف قرأ 
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 مث قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت 
 مث أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اؽبمزة يف )يومن(

 َوَأْبَتدُ  سْ َأزَْ ى َلكُ  سْ َذِلكُ 
بػالتحقيق وانػدرج معػو الكسػا ف قالوف بسكوف ميم اعبمع مث ضبزة بالتحقيق وأماؿ )أزكى( ووقػف علػى )َوَأْطَهػُر( 

 وخلف العاشر 
 مث ضبزة بالوجو الثاين  التسهيل يف )وأطهر( 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفريف )َذِلُكْم أَزَْكى( مث قالوف بالصلة على قصرىا 
 يف )َذِلُكْم أَزَْكى( قالوف بتوسط الصلة  ثس

   ورش بالتقليل ثس    مث ورش بطوؿ الصلة وفتح )أزكى( 
 فقػػط وقيػػل بالتسػػهيلبػػالتحقيق و ووقػػف علػػى )َوَأْطَهػػُر(  )َذِلُكػػْم أَزَْكى(وأمػػاؿ )أزكػػى( خلػػف بالسػػكت علػػى  ثػػس

 بالتسهيل .
 (ٕٖٕاَل تَػْ َلُموَف ) سْ َواللَُّه لَػْ َلُس َوأَنْػاُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثس بسكوف ميم اعبمع     قالوف 
 ْدِضْ َن َأْواَلَاُ نَّ َحْولَْيِن َ اِمَلْينِ َواْلَواِلَداُت لػُ 

 قالوف
 ِلَمْن َأرَاَا َأْف لُِاسَّ الدََّضاَعةَ 

 قالوف 
 الكسا ف أماؿ الوجو الثاين )الرضاعة(  ثس

 بال غنة يف )َأْف يُِتمَّ(مث خلف على التحقيق  
   راد( اَ  مث ورش بالنقل )ؼبنَ 

 يف )َأْف يُِتمَّ(وبال غنة خلف بالسكت يف )ؼبْن أراد(   ثس
 َوَعَلى اْلَمْوُلوِا َلُه ِرْزءُػُتنَّ وَِ ْسَوتُػُتنَّ دِاْلَمْ ُدوؼِ 

 قالوف
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 اَل ُتَكلَُّف نَػْفٌس ِإالَّ ُوْسَ َتا
 خلف بالسكت يف )نفٌس إال( ثس    ال( ِف اِ  ورش بالنقل يف )نفسُ  ثس      قالوف 

 َلُه ِدَوَلِدهِ  اَل ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِدَوَلِدَ ا َواَل َمْوُلواٌ 
 وذو جال حق: والكل أدغموا )تضارر ( وضم الراء ٔٔ٘الشاطبية يف سورة البقرة 

 ذاإالدرة : واقرأ )تضاَر كذا )واليضاَر( خِبفٍّ مع سكوف ، و)قدرُُه( فحرؾ 
 دؽترفع وسكن خفف اػبلف    حقالطيبة : )تضار( 

[ ]ال ُتَضار   : الباقوف[]ال ُتضاْر : أبو جعفر مع اؼبد الالـز  : ابن كثَت وأبو عمرو ويعقوب[ ]ال ُتَضارَّ
 قالوف  قرأ بفتح الراء وتشديدىا )ال ُتَضارَّ ( 

 ابن كثَت قرأ بضم الراء وتشديدىا )ال ُتَضار  ( واندرج معو أبو عمرو ويعقوب  ثس
 أبو جعفر بسكوف الراء )ال ُتضاْر( ثس

 َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْجُ  َذِلَك  
 قالوف

ُتَما َوَتَشاُوٍر َكاَل ُجَباَح َعَلْيِتَماكَ   ِإْف َأرَاَاا ِكَصااًل َعْن تَػَداٍض ِمبػْ
 قالوف 

 مث يعقوب بضم اؽباء )عليُهما( 
      وتغليظ الالـ يف )فصاال( رادا( )فإَف َ مث ورش بالنقل 

 يظ اف صحيحاف واؼبقدـ التغلهبًتقيق الالـ )فصاال( والوجو رادا( )فإَف َ بالنقل ورش  ثس
  مث خلف بالسكت يف اؼبفصوؿ )فإْف أرادا(

 َآتَػْيُاْس دِاْلَمْ ُدوؼِ  آمَ  سْ ِإَذا َسلَّْماُ  سْ َتْساَػْدِضُ وا َأْواَلاَُ ْس َكاَل ُجَباَح َعَلْيكُ َأْف  سْ َوِإْف َأَرْاتُ 
 جالار وجها ليس إال مبد: وقصر )آتيتم من ربا ( و)آتيتمو(    ىنا  ٕٔ٘الشاطبية سورة البقرة رقم 

 نادالطيبة : )وآتيتم( قصره   كأوؿ الرـو 
 ضبزة على طوؿ اؼبنفصل  ثس    قالوف على توسط اؼبنفصل  ثس      قالوف على قصر اؼبنفصل 

 ابن كثَت قرأ بالصلة وقصر اْللف )ما أتيتم(  ثس    واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 
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 وتوسط الصلةنفصل قالوف بالصلة على توسط اؼب ثس
 ( البدؿ ٖمع )َأْف(  ( وعلى طوؿ الصلة )أََرْدمتُْ َرْدمتُْ اَ  على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل )َوِإفَ مث ورش 

 وطوؿ اؼبنفصل  ( ذاأَ  مْ )عليك ( و)َوِإْف أََرْدمتُْ خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ  ثس
 (ُٖٖٕلوَف َدِصيٌد )َأفَّ اللََّه ِدَما تَػْ مَ  آَواتػَُّقوا اللََّه َواْعَلُمو 

 قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج أىل القصر باؼبنفصل  
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج أىل التوسط باؼبنفصل

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
 َ َة َأْشُتٍد َوَعْشًداَأْردػَ دِ َنْػُفِسِتنَّ َأْزَواًجا لَػاَػَددَّْصَن َوَلَذُروَف  سْ َوالَِّذلَن لُػاَػَوكػَّْوَف ِمْبكُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 و)َأْشُهٍر َوَعْشرًا()أَْزَواًجا يَػتَػَربَّْصَن(مث خلف بال غنة 
 رادا()فإَف َ مث قالوف بالصلة 

 أَنْػُفِسِتنَّ دِاْلَمْ ُدوؼِ  ~ِكيَما كَػَ ْلَن ِكا سْ كَِإَذا دَػَلْغَن َأَجَلُتنَّ َكاَل ُجَباَح َعَلْيكُ 
 اؼبنفصل  قالوف على قصر

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل

 (َٖٕٗواللَُّه ِدَما تَػْ َمُلوَف َخِبيٌد )
 قالوف

 أَنْػُفِسُكسْ  ~ِكا سْ َأْو َأْ بَػْباُ  ءآِ ِدِه ِمْن ِخْاَبِة البّْسَ  سْ ْضاُ ِكيَما َعدَّ  ُكسْ َواَل ُجَباَح َعَليْ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة الثانية ياء مفتوحة )النٍَّساِء يَػْو( واندرج معو البصري ورويس  

 دوري أس عمرو  مث قالوف على توسط اؼبنفصل أبدؿ اؽبمزة الثانية ياء مفتوحة )النٍَّساِء يَػْو( واندرج معو
 مث ورش على طوؿ اؼبتصل و أبدؿ اؽبمزة الثانية ياء مفتوحة )النٍَّساِء يَػْو( 
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 مث ىشاـ بتحقيق اؽبمزتُت وتوسط اؼبنفصل واندرج معو ابن ذكواف وعاصم والكسا ف وخلف العاشر 
 مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل والتحقيق باؽبمزتُت وطوؿ اؼبنفصل 

 كننتم( مث خلف بالسكت يف )أْو أ
 مث روح بتحقيق اؽبمزتُت على قصر اؼبنفصل 

 على قصر اؼبنفصلمث قالوف بالصلة وأبدؿ اؽبمزة الثانية ياء مفتوحة )النٍَّساِء يَػْو( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 
 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 

 َأْف تَػُقوُلوا ءَػْواًل َمْ ُدوكًا  ِعُدوُ نَّ ِسدِّا ِإّْل َسَاْذُ ُدونَػُتنَّ َوَلِكْن اَل تُػَوا سْ َعِلَس اللَُّه أَنَّكُ 
      قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 

 قالوف على توسط اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع  ثس
 مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وترقيق )سرا( وبالنقل يف )سراً إال( 
 ؼبفصوؿ )سراً إال( مث خلف بالسكت على الساكن ا

       واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 
 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  ثس

ُلَغ اْلِكَااُب َأَجَلُه   َواَل تَػْ زُِموا ُعْقَدَة البَّْكاِح َحاَّى لَػبػْ
 وجو اؼبد( أٖمع ) السوسف أدغم اغباء باغباء )النكاح حىت( ثس      قالوف 
 كَاْحَذُروُه  سْ أَنْػُفِسكُ  ~َأفَّ اللََّه لَػْ َلُس َما ِكا آَواْعَلُمو 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
       واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة 

 مث السوسف أدغم اؼبيم باؼبيم )يَػْعَلُم َما ( 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 صلة على توسط اؼبنفصل مث قالوف بال
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
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 (َٖٕ٘أفَّ اللََّه َغُفوٌر َحِليٌس ) آَواْعَلُمو 
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة

 َتَمسُّوُ نَّ َأْو تَػْفِدُضوا َلُتنَّ َكدِلَضًة  َما َلسْ  آءَ ِإْف بَلَّْقُاُس البّْسَ  سْ اَل ُجَباَح َعَلْيكُ 
 لشالش: وحيث جا يضم )سبسوىن( وامدده  ٖٔ٘الشاطبية سورة البقرة رقم 

 فاشالطيبة : وفا  كل )سبسوىن( ضم امدد 
 [ ] سُباس هن : معا ضبزة والكسا ف وخلف العاشر [ ]سَبَس ُهنَّ: الباقوف ووقف يعقوب ُّاء السكت سَبَس ُهنو

 قالوف على توسط اؼبتصل بفتح التاء وقصر )سَبَس ُهنَّ ( 
 مث الكسا ف فتح )فريضة( ومد )سُباسوىن( واندرج معو خلف العاشر وقرأ دبد )سُباس وىن( 

 وتوسط اؼبتصلمث الكسا ف أماؿ وقفا )فريضة( ومد )سُباسوىن( 
 وطوؿ اؼبتصل)سُباسوىن( الـز مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل ومد 

       واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة على قصرىا وقصر )سَبَس ُهنَّ ( مث 
 مث قالوف على توسطها وقصر )سَبَس ُهنَّ ( 

 الالـ يف )طَلَّْقُتُم( وطوؿ الصلة وقصر )سَبَس ُهنَّ (  غليظمث ورش بطوؿ اؼبتصل وت
 مث خلف بالسكت على )عليكم إف( ومد )سُباسوىن(

 وُ نَّ َعَلى اْلُموِسِع َءَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقِاِد َءَدرُُه َمَااًعا دِاْلَمْ ُدوِؼ َوَماػّْ ُ 
 صحابن م: معا )َقْدُر( حرِؾ  ٖٔ٘الشاطبية يف سورة البقرة رقم 

 ذاإالدرة : وقدره فحرؾ 
 ابتت صحبن مالطيبة : وقدره  حرؾ معا 

 شعبة ويعقوب [ ] َقَدرُُه : الباقوف[ ] َقْدرُُه : معا نافع وابن كثَت وأبو عمرو وىشاـ و 
 قالوف قرأ بسكوف الداؿ )َقْدرُُه( معا واندرج معو ورش وابن كثَت وأبو عمرو وىشاـ وشعبة ويعقوب

 ابن ذكواف قرأ بفتح الداؿ )َقَدرُُه( معا واندرج معو حفص وضبزة والكسا ف وخلف العاشر وأبو جعفر ثس
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 (َٖٕٙحقِّا َعَلى اْلُمْحِسِبيَن )
 قالوف 

َأْف لَػْ ُفػوَف َأْو لَػْ ُفػػَو  ِإّْل  سْ كَػَدْضػاُ َلُتػػنَّ َكدِلَضػًة كَِبْصػُف َمػا  سْ َوِإْف بَلَّْقُاُمػوُ نَّ ِمػْن ءَػْبػِ  َأْف َتَمسُّػوُ نَّ َوءَػْد كَػَدْضػاُ 
 الَِّذي دَِيِدِه ُعْقَدُة البَّْكاحِ 

 شاللش: وحيث جا  يضم )سَبَس وىن( وامدده  ٖٔ٘الشاطبية يف البقرة 
 لطالشاطبية : ويف )يده( اقصر 

 ثغالطيبة : )بيده( 
 قالوف قرأ باإلشباع يف )بيدىف ( وعلى قصر اؼبنفصل وفتح تاء )سبسوىن( وحذؼ اْللف واندرج معو روح 

 مث رويس ال صلة يف كسر اؽباء يف )يِدِه( وفتح تاء )سبسوىن( وحذؼ اْللف 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

       واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرعلى قصر اؼبنفصل  مث قالوف بالصلة
 مث قالوف بالصلة على توسطها وتوسط اؼبنفصل 

 بال غنة يف )َأْف يَػْعُفوَف( وقرأ بضم التاء وألف بعد اؼبيم )سُباسهن( على طوؿ اؼبنفصل و مث خلف 
 مث خالد بغنة وقرأ بضم التاء وألف بعد اؼبيم )سُباسهن( 

 توسط اؼبنفصل وقرأ بضم التاء وألف بعد اؼبيم )سُباسهن( واندرج معو خلف العاشر  مث الكسا ف على
 وقرأ بضم التاء وألف بعد اؼبيم )سُباسهن( (ِإّل  مْ )فَػَرْضتُ مث خلف بالسكت 

 الالـ يف )طَلَّْقُتُموُىنَّ( وفتح تاء )سَبسوىن( وحذؼ اْللف وطوؿ الصلة يف )فرضتم إال( تغليظمث ورش و 
 َأءْػَدُب ِللاػَّْقَوى آتَػْ ُفو َوَأْف 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث أبو عمرو بالتقليل يف ِ)للتػَّْقَوى(

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث دوري على توسط اؼبنفصل وتقليل ِ)للتػَّْقَوى( 

 مث الكسا ف أماؿ ِ)للتػَّْقَوى( واندرج معو خلف العاشر
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  ورش بالتقليل وفتح )للتقوى( مثعلى طوؿ اؼبنفصل مث ورش  
 باإلمالة ِ)للتػَّْقَوى(على طوؿ اؼبنفصل و مث ضبزة 

َبُكسْ   َواَل تَػْبَسُوا اْلَفْضَ  دَػيػْ
 قالوف

 (ِٖٕٚإفَّ اللََّه ِدَما تَػْ َمُلوَف َدِصيٌد )
 قالوف

 (َٖٕٛحاِكُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّاَلِة اْلُوْسَاى َوُءوُموا ِللَِّه ءَانِِايَن )
 قالوف 

 أبو عمرو قلل )الوسطى(  مث
 مث ضبزة أماؿ )الوسطى( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر 

 الالـ )الصََّلَواِت َوالصَّاَلِة(  غليظمث ورش على فتح )الوسطى( وت
 ورش على التقليل وتفخيم الالـ )الصََّلَواِت َوالصَّاَلِة( ثس

 َكدَِجااًل َأْو رُْ َبانًا سْ كَِإْف ِخْفاُ 
 ل يف )فرجااًل أو ( بالنقوف ميم اعبمع مث ورش قالوف بسك

 مث خلف بالسكت يف )فرجااًل أو ( 
 واندرج معو ابن كثَت مث قالوف بالصلة 

 مث أبو جعفر باإلخفاء )فَِإْف ِخْفُتْم( وبالصلة 
 (َٜٖٕما َلْس َتُكونُوا تَػْ َلُموَف ) سْ كَاذُْ ُدوا اللََّه َ َما َعلََّمكُ  سْ َأِمْباُ  آكَِإذَ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة  ثس    قالوف على قصر اؼبنفصل 
 بالصلة على توسط اؼبنفصل و قالوف  ثس   مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة 
َد ِإْخَداجٍ  سْ تِ أِلَْزَواجِ َأْزَواًجا َوِصيًَّة َوَلَذُروَف  سْ َوالَِّذلَن لُػاَػَوكػَّْوَف ِمْبكُ   َمَااًعا ِإَلى اْلَحْوِؿ َغيػْ

 ضىً ر يو حرمفو ص: )وصيًة( ارفع  ٗٔ٘الشاطبية يف سورة البقرة 
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 الفط حالدرة : وارفع )وصية( 
 فور ال ظفا ص حـرالطيبة : )وصية( 

 ] وصيًة : أبو عمرو وابن عامر وحفص وضبزة [ ] وِصيٌة : الباقوف[
 سكوف ميم اعبمع  اندرج معو شعبة والكسا ف ويعقوب قالوف قرأ برفع )َوِصيٌَّة( وب

َر ِإْخرَاٍج(   مث ورش بالنقل يف )متاعاً إىل( وقرأ برفع )َوِصيٌَّة( وترقيق الراء ُّما )َغيػْ
 مث أبو عمرو قرأ بنصب )َوِصيًَّة( واندرج معو ابن عامر وحفص وخالد 

 َوِصيًَّة( و قرأ بنصب ) يف )أَْزَواًجا َوِصيًَّة(مث خلف بال غنة 
 مث خلف بالسكت يف )متاعاً إىل( وبال غنة و قرأ بنصب )َوِصيًَّة( 

 مث قالوف بالصلة و قرأ برفع )َوِصيٌَّة( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 
 أَنْػُفِسِتنَّ ِمْن َمْ ُدوٍؼ  ~ِكا َما كَػَ ْلَن ِكا سْ كَِإْف َخَدْجَن َكاَل ُجَباَح َعَلْيكُ 

 فصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف على قصر اؼبن
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 
 واندرج معو ابن كثَتمث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 

 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 
 مث أبو جعفر باإلخفاء )فَِإْف َخَرْجَن( وبالصلة 

 (َٕٓٗواللَُّه َعزِلٌز َحِكيٌس )
 قالوف

 َقاِت َمَااٌع دِاْلَمْ ُدوؼِ َوِلْلُماَلَّ 
 الالـ )َولِْلُمطَلََّقاِت( غليظورش بت ثس    قالوف 

 (َٕٔٗحقِّا َعَلى اْلُماَِّقيَن )
 قالوف

 (ٕٕٗتَػْ ِقُلوَف ) سْ َلَ لَّكُ َآلَاتِِه  سْ َلكُ َ َذِلَك لُػبَػيُّْن اللَُّه 
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 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  يَاتِِو(آَ  مْ يف )َلكُ مث قالوف بالصلة على قصرىا 

 َآيَاتِِو( مْ يف )َلكُ مث قالوف على توسطها 
 يف )آياتو(( البدؿ ٖمع ) َآيَاتِِو( مْ يف )َلكُ مث ورش بطوؿ الصلة 

 مث خلف بالسكت يف )لكْم آياتو( 
 ْلَمْوِت كَػَقاَؿ َلُتُس اللَُّه ُموُتوا ثُسَّ َأْحَياُ سْ أُُلوٌؼ َحَذَر ا سْ َو ُ  سْ أََلْس تَػَد ِإَلى الَِّذلَن َخَدُجوا ِمْن ِالَارِ ِ  

 قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن عامر وعاصم 
 مث أبو اغبارث أماؿ )أحياىم( 

 وفتح )أحياىم(مث خلف بالسكت يف )وىْم ألوؼ( 
 مث قالوف بالصلة على قصرىا واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 

 يف )وىْم ألوؼ( وفتح )أحياىم(توسطها مث قالوف بالصلة على 
وقلػل  مث ورش بالتقليػل يف )أحيػاىم(يف )وىػْم ألػوؼ( وقلػل )ديػارىم( وفػتح )أحيػاىم( مث ورش على طوؿ الصلة 

  )ديارىم( 
  وفتح )أحياىم(  مث دوري أس عمرو أماؿ )ديارىم(

 مث دوري الكسا ف أماؿ )ديارىم( و)أحياىم( 
 وفتح )أحياىم( الـ )فقاؿ ؽبم( وأماؿ )ديارىم(مث السوسف أدغم الالـ بال

 (ِٖٕٗإفَّ اللََّه َلُذو َكْضٍ  َعَلى البَّاِس َوَلِكنَّ َأْ جَػَد البَّاِس اَل َلْشُكُدوَف )
 دوري أس عمرو أماؿ )الناس( معا ثس   قالوف 

 (َٕٗٗأفَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌس ) آَوءَاتُِلوا ِكا َسِبيِ  اللَِّه َواْعَلُمو 
 ورش على طوؿ اؼبنفصل  ثسقالوف على توسط اؼبنفصل  ثسقالوف على قصر اؼبنفصل 

 َأْضَ اكًا َ ِجيَدًة  ~َمْن َذا الَِّذي لُػْقِدُض اللََّه ءَػْدًضا َحَسًبا كَػُيَضاِعَفُه َلهُ 
 كره والعُت يف الكل تقال ش ظباالشاطبية : )ُيَضاِعَفُو( ارفع يف اغبديد وىا ىنا    

 ار واقصر مع مضعفةٍ دما ك           
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 م حذاً إز ، وشدده كيف جا    حالدرة : )يضاعفو( انصب 
 فدس كوى  تمعا وتقلو وبابو  ال يضاعفوشفا حـز حالطيبة: وارفع 

 ]فيَضعٍُّفُو: ابن كثَت وأبو جعفر[ ]فيضعٍَّفُو : ابن عامر ويعقوب[ ]فُيَضاِعَفو: عاصم[ ]فيضاِعُفُو: الباقوف[ 
 باْللف وفاء مضمومة وزبفيف العُت )فيضاِعُفُو( واندرج معو أبو عمرو قالوف قرأ 

 مث قالوف علىتوسط اؼبنفصل قرأ باْللف وفاء مضمومة )فيضاِعُفُو( واندرج معو دوري أس عمرو 
 مث الكسا ف قرأ باْللف وفاء مضمومة )فيضاِعُفُو( وأماؿ )كثَتة( وقفا وجها واحدا 

 مومة )فيضاِعُفُو( على طوؿ اؼبنفصل وترقيق الراء يف )كثَتة( مث ورش قرأ باْللف وفاء مض
 مث ضبزة قرأ باْللف وفاء مضمومة )فيضاِعُفُو( وتفخيم الراء يف )كثَتة( 

 مث ابن كثَت قرأ حبذؼ اْللف وتشديد العُت وضم الفاء )فيَضعٍُّفُو (واندرج معو أبو جعفر 
 وتشديد العُت وفتح الفاء )فيَضعٍَّفُو (  مث ابن عامر على توسط اؼبنفصل قرأ حبذؼ اْللف

 مث يعقوب على قصر اؼبنفصل قرأ حبذؼ اْللف وتشديد العُت وفتح الفاء )فيَضعٍَّفُو ( 
 على توسط اؼبنفصل قرأ بزيادة ألف بعد الضاد وزبفيف العُت وفتح الفاء )فُيَضاِعَفو(  عاصممث 

 (ُٕ٘ٗ وَف )َواللَُّه لَػْقِبُض َولَػْبُسُط َوِإلَْيِه تُػْدجَ 
 اعتال قنبلغَت  عنهمضى،      )ويبصط( ر و حرميفو ص: وصية ارفع  ٘ٔ٘- ٗٔ٘الشاطبية البقرة 

 وصالموال قوبالسُت باقيهم ، ويف )اػبلق بصطة( وقل فيهما الوجهاف                                
 عتاليالدرة : )ويبصط( )بصطة( اػبلق 

 ى و ح فىتالطيبة : )يبُصْط( سينو 
 رز صر     كبسطة اػبلق وخلف العلم ين مف ز وى قن عث وخلٌف غ يل

]ويبصػػػط : نػػػافع والبػػػزي وشػػػعبة والكسػػػا ف وروح وأبػػػو جعفػػػر [ ] ويبسػػػط : قنبػػػل وأبػػػو عمػػػرو وىشػػػاـ وحفػػػص 
ورويػػس وخلػػػف عػػػن ضبػػػزة وخلػػػف العاشػػػر [ ] وبالصػػػاد والسػػػُت : ابػػػن ذكػػػواف وخػػػالد[ ] َترِجعػػػوف : يعقػػػوب[ ] 

 اقوف[تُرَجعوف : الب
وقرأ )تُػْرَجعوف( بضم التاء وفتح اعبيم واندرج معػو ورش وشػعبة والكسػا ف وأبػو جعفػر قرأ بالصاد )يبصط(  قالوف

 )وابن ذكواف وخالد بالصاد بوجو( 
 وقرأ )تُػْرَجعوف( بضم التاء وفتح اعبيم  )يبصط(وقرأ بالصاد قرأ بصلة اؽباء )إليو( مث البزي 
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 رأ )تَػْرِجعوف( بفتح التاء وكسر اعبيم مث روح قرأ )يبصط( بالصاد وق
 وقرأ )تُػْرَجعوف( بضم التاء وفتح اعبيم وقرأ بصلة اؽباء )إليو( )يبسط( قرأ بالسُت قرأ بصلة اؽباء )إليو( و مث قنبل 

وقػرأ )تُػْرَجعػوف( بضػم التػاء وفػتح اعبػيم وانػدرج معػو ىشػاـ وحفػص وخلػف عػن  )يبسػط(مث أبو عمرو قرأ بالسػُت 
 العاشر )وابن ذكواف وخالد بالسُت بوجو( ضبزة وخلف 

 مث رويس قرأ )يبسط( بالسُت وقرأ ) تَػْرِجعوف( بفتح التاء وكسر اعبيم
 ِه ِإْذ ءَاُلوا لَِبِباٍّ َلُتُس ادْػَ ْت لََبا َمِلًكا نُػَقاِتْ  ِكا َسِبيِ  اللَّ  ~ئِيَ  ِمْن دَػْ ِد ُموَسىآِإْسدَ  ~أََلْس تَػَد ِإَلى اْلَمََلِ ِمْن دَِبا

 قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ باؽبمز )لنيبء( 
 أبو جعفر بالتسهيل مع اؼبد والقصر يف )ِإْسرَا ِيَل(  ثس أبو عمرو قلل )موسى( ثسمث ابن كثَت حبذؼ اؽبمزة )لنيب( 

دوري على توسط  ثسابن عامر حذؼ اؽبمزة )لنيب(  ثسمث قالوف على توسط اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل يف )لنيبء( 
 الكسا ف على توسط اؼبنفصل أماؿ )موسى( واندرج معو خلف العاشر  ثسنفصل قلل )موسى( اؼب

 ورش على التقليل يف )موسى( وطوؿ اؼبتصل )لنيبء(  ثسمث ورش على فتح موسى وطوؿ اؼبتصل يف )لنيبء( 
 أماؿ )موسى( وحذؼ اؽبمزة )لنيب(  ضبزةمث 

 اْلِقَااُؿ َأالَّ تُػَقاتُِلوا ُ ِاَ  َعَلْيُكسُ ِإْف   سْ َعَسْياُ ءَاَؿ َ ْ  
 قبالا: وقل   )عَسيتم( بكسر السُت حيث أتى  ٚٔ٘الشاطبية يف سورة البقرة 
 ذ إالدرة : )عسيُت( افتح 

 الأالطيبة : )عسيتم( اكسر سينو معا 
 ] عِسيتم : نافع [ ] َعَسيتم : الباقوف[

 وبسكوف ميم اعبمعقالوف قرأ بكسر السُت يف )َعِسْيُتْم( 
 ِإْف( مْ ْيتُ َعسِ يف ) قالوف بالصلة مع قصرىا مث

 ِإْف( مْ ْيتُ َعسِ يف )مث قالوف على توسط الصلة 
 وقرأ بكسر السُت يف)َعِسْيُتْم( ِإْف(  مْ ْيتُ َعسِ يف )مث ورش على طوؿ الصلة 

 مث ابن كثَت قرأ بفتح السُت يف )َعَسْيُتْم( ومع الصلة واندرج معو أبو جعفر 
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تح السػػُت يف )َعَسػػْيُتْم( وبػػدوف صػػلة وانػػدرج معػػو ابػػن عػػامر وعاصػػم وضبػػزة والكسػػا ف وخلػػف مث أبػو عمػػرو قػػرأ بفػػ
 العاشر 

 وقرأ بفتح السُت يف )َعَسْيُتْم إف(.ِإْف(  مْ يف )َعَسْيتُ مث خلف بالسكت 
 دْػَبائَِباِمْن ِالَارِنَا َوأَ َوَءْد ُأْخدِْجَبا َأالَّ نُػَقاِتَ  ِكا َسِبيِ  اللَِّه  آءَاُلوا َوَما لَبَ  

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث أبو عمرو أماؿ )ِديَارِنَا( 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم وأبو اغبارث 
 مث دوري أس عمرو على توسط اؼبنفصل أماؿ )ِديَارِنَا( واندرج معو دوري الكسا ف 

 يف )َوَقُد اْخرِْجَنا( وبالنقلقلل )ِديَارِنَا( و مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 
ووقػػػػف علػػػػى اؽبمػػػػزة الثانيػػػػة )َوأَبْػَنا ِنَػػػػا( بػػػالتحقيق يف اؽبمػػػػزة اْلوىل يف )َوقَػػػػُد اْخرِْجنَػػػػا( ووقػػػػف مث خلػػػف بػػػػالتحقيق 

خلػػف بالسػػكت  ثػػس بالتسػػهيل مػػع اؼبػػد والقصػػر مث تسػػهيل اؽبمػػزة اْلوىل ولػػو يف الثانيػػة تسػػهيلها مػػع اؼبػػد والقصػػر
عليو بتحقيق اؽبمزة اْلوىل ويف الثانية التسػهيل مػع اؼبػد والقصػر مث تسػهيل اْلوىل وعليػو يف الثانيػة )َوَقْد ُأْخرِْجَنا( و 

 التسهيل يف اؼبد والقصر 
ُتسْ   كَػَلمَّا ُ ِاَ  َعَلْيِتُس اْلِقَااُؿ تَػَولَّْوا ِإالَّ َءِلياًل ِمبػْ

غبػالُت ووالكسػا ف وخلػف العاشػر وصػال [ ] ]عليِهِم القتاؿ : أبػو عمػرو [ ] علػيُهُم القتػاؿ : ضبػزة ويعقػوب يف ا
 عليِهُم القتاؿ : الباقوف[

 قالوف قرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم )عليِهُم ( 
 مث ورش بالنقل يف )تولوا إال(

 مث أبو عمرو قرأ بكسر اؽباء و اؼبيم )عليِهِم القتاؿ ( 
وقفػا وانػدرج معػو يعقػوب يف اغبػالُت وكػذلس مث ضبزة قرأ بضم اؽباء وضم اؼبيم )عليُهُم القتاؿ( يف اغبػالُت وصػال و 

 اندرج معو الكسا ف وخلف العاشر وصال ال وقفا 
 مث خلف بالسكت يف )تولوا إال( وقرأ بضم اؽباء وضم اؼبيم )عليُهُم القتاؿ( يف اغبالُت

 (َٕٙٗواللَُّه َعِليٌس دِالظَّاِلِميَن )
 قالوف
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 بَاُلوَت َمِلًكا سْ دَػَ َت َلكُ  ِإفَّ اللََّه َءدْ  سْ نَِبيػُّتُ  سْ َوءَاَؿ َلتُ 
 قالوف قرأ باؽبمز )نبيكهم( على توسط مد اؼبتصل 

 على طوؿ مد اؼبتصل )نبيكهم إف( مث ورش بطوؿ الصلة وقرأ باؽبمز 
 مث أبو عمرو بإبداؿ اؽبمزة ياء يف )نبيهم( 

 مث خلف بالسكت )نبيهم إف( 
 )نبيكهم( على توسط مد اؼبتصل  وقرأ باؽبمز)نبيكهم إف( مث قالوف بالصلة على قصرىا 
 وقرأ باؽبمز )نبيكهم( على توسط مد اؼبتصل )نبيكهم إف( مث قالوف على توسط الصلة 

  واندرج معو أبو جعفرمث ابن كثَت بإبداؿ اؽبمزة ياء )نبيهم( 
 مع اؼبدود الثالتةمث السوسف بإبداؿ اؽبمزة ياء )نبيهم( وأدغم الالـ بالالـ )قاؿ ؽبم( 

َبا َوَنْحُن َأَحقُّ دِاْلُمْلِك ِمْبُه َوَلْس لُػْؤَت َسَ ًة ِمَن اْلَماؿِ  آءَاُلو    أَنَّى َلُكوُف َلُه اْلُمْلُك َعَليػْ
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 مث السوسف على قصر اؼبنفصل قرأ بإببداؿ اؽبمزة واوا )يوت( واندرج معو أبو جعفر  
 مث ابن كثَت مع صلة اؽباء )منو( 

 ى قصر اؼبنفصل قلل )أَن( مث دوري عل
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 مث دوري على توسط اؼبنفصل قلل )أَن( 
 مث الكسا ف على توسط اؼبنفصل وأماؿ )أَن( واندرج معو خلف العاشر 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل فتح )أَن( و قرأ بإبداؿ اؽبمزة )يوت( مث ورش بالتقليل 
 )أَن( مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل أماؿ 

 َوزَاَاُه َدْسَاًة ِكا اْلِ ْلِس َواْلِجْسسِ  سْ ءَاَؿ ِإفَّ اللََّه اْصَاَفاُه َعَلْيكُ  
 رز الطيبة : )بصطة( وخلف العلم 

 واندرج معو وجو لورش ووجو البن ذكوافقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 مث ابن ذكواف أماؿ )َوزَاَدُه( خبلف عنو 
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       َت وأبو جعفرواندرج معو ابن كثمث قالوف بالصلة 
 مث ورش قلل )اْصَطَفاُه( 

 مث ابن كثَت بصلة اؼبيم وصلة اؽباء يف )اْصَطَفاُه( 
 )زاده( أماؿ مث ضبزة أماؿ )اْصَطَفاُه( و 

 مث الكسا ف أماؿ )اْصَطَفاُه( فقط وفتح )زاده( واندرج معو خلف العاشر 
 ُء آَواللَُّه لُػْؤِتا ُمْلَكُه َمْن َلشَ 

ـ ووقػػف علػػى )يشػػاء( خبمسػػة أوجػػو بإبػػداؿ اْللػػف علػػى القصػػر والتوسػػط والطػػوؿ مث التسػػهيل مػػع قػػالوف مث ىشػػا
 ( حركات ٙ( حركات ومث القصر مث خالد كبوه إال أف التسهيل مع اؼبد)ٗالرـو باؼبد )

 ( أوجو )يشاء(٘ولو )مث خلف كبوه وبال غنة 
حركات كمتصل وعارض  ٙأبو جعفر وؽبما )يشاء ( مث ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )يوِت( واندرج معو السوسف و 

 للسكوف أو يفرد السوسف على توسط اؼبتصل و)يوِت(ويندرج معو أبو جعفر
 (َٕٚٗواللَُّه َواِسٌع َعِليٌس )

 قالوف
َودَِقيَّػٌة ِممَّػا تَػػَدَؾ َآُؿ ُموَسػػى َوَآُؿ  سْ َأْف لَػْ تَِيُكُس الاَّػادُوُت ِكيػِه َسػِكيَبٌة ِمػْن رَدُّْكػ ~ِإفَّ َآلَػَة ُمْلِكػهِ  سْ نَبِػيػُّتُ  سْ َوءَػاَؿ َلُتػ

 ِئَكةُ َ اُروَف َتْحِمُلُه اْلَمَل 
 قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ باؽبمز )نبيكهم( مد متصل 

  اؼبنفصل توسطمث قالوف على 
 وعليػو التقليػل مثيف البػدؿ وفػتح )موسػى( مث التوسػط  بػدؿ( أوجو على قصػر الٗلو ) على طوؿ اؼبنفصل مث ورش
 وأبدؿ اؽبمزة ألفا يف )ياتيكم(وعليو الفتح مث التقليل يف البدؿ الطوؿ 

 حذؼ اؽبمزة يف )نبيهم( وقلل )موسى( على قصر اؼبنفصل  دوريمث 
 وقلل )موسى( اؼبنفصل توسط مث دوري على 

 مث ابن عامر فتح )موسى( واندرج معو عاصم 
 توسط فيها مث الكسا ف أماؿ )موسى( وأماؿ وقفا )اؼبال كة( مع ال

 مث خلف العاشر أماؿ )موسى( على توسط اؼبنفصل 
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ووقػػف علػػى )اؼبال كػػة( بالتسػػهيل مػػع اؼبػػد وبػػال غنػػة )أف يػػأتيكم( وأمػػاؿ )موسػػى( علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل مث خلػػف 
 والقصر 

 بغنة ووقف على )اؼبال كة( بالتسهيل مع اؼبد والقصر على طوؿ اؼبنفصل مث خالد 
 وبال غنة )أف يأتيكم( وأماؿ )موسى(السكت على الساكن اؼبفصوؿ )نبيهم إف( بعلى طوؿ اؼبنفصل و مث خلف 

 مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل وقرأ باؽبمز )نبيكهم( 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل وتوسط الصلة 

 مث ابن كثَت قرأ حبذؼ اؽبمزة )نبيهم( وبالصلة دبيم اعبمع وبصلة )فيو( 
 )ياتيكم( مع الصلة ألفا وأبدؿ اؽبمزة مث أبو جعفر 

 وقلل )موسى( مع )اؼبدود الثالتة جا ز( مث السوسف قرأ بإبداؿ اؽبمزة )ياتيكم( وأدغم الالـ بالالـ )قاؿ ؽبم( 
 (ُٕٛٗمْؤِمِبيَن ) سْ ُ ْباُ ِإْف   سْ َلكُ ِإفَّ ِكا َذِلَك َْلَلًَة 

 لكسا ف ويعقوب وخلف العاشر قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو دوري البصري وابن عامر وعاصم وا
 مث السوسف قرأ بإبداؿ اؽبمزة )مومنُت( واندرج معو ضبزة 

 واندرج معو ابن كثَت  ِإْف( مْ يف )َلكُ مث قالوف بالصلة 
 مث أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة )مومنُت( وبالصلة 

 ِإْف( مْ يف )َلكُ على التوسط و مث قالوف بالصلة 
 ومع قصر البدؿ  ِإْف( مْ يف )َلكُ مث ورش على طوؿ الصلة 

 ووقف بإبداؿ اؽبمزة )مومنُت(  ِإْف( مْ يف )َلكُ مث خلف بالسكت 
  طوؿ صلة اؼبيم  معمث ورش على توسط مث طوؿ البدؿ )لية( 

ػػا َكَصػػَ  بَػػاُلوُت دِػػاْلُجُبوِا ءَػػاَؿ ِإفَّ اللَّػػَه ُمْبَاِلػػيكُ  ا َوَمػػْن لَػػْس َلْاَ ْمػػُه كَِإنَّػػُه دِبَػَتػػٍد َكَمػػْن َشػػِدَب ِمْبػػُه كَػلَػػْيَس ِمبّْػػ سْ كَػَلمَّ
 ِإالَّ َمِن اْغاَػَدَؼ ُغْدَكًة دَِيِدهِ  ~ِمبّْا

 و والذ: )َغْرَفًة( ضم  ٛٔ٘الشاطبية يف البقرة 
 زحالدرة : )غرفة( بضم )دفاع( 

 كنػز  لظالطيبة : )غرفة( اضمم 
 لطالدرة : باب ىاء الكناية : ويف )يده( اقصر 



 

 
171 

 ثغ)بيده( الطيبة باب ىاء الكناية : 
 كم سوى ما تعزالحوىل أ: وتنتاف مع طبسُت مع كسر نبزة   بفتح  ٓٓٗالشاطبية رقم 

 ] مٍَت إال : فتح الياء : نافع وأبو عمرو وأبو جعفر [ ] مٍت إال بسكوف الياء : الباقوف [
االختالس للكسػػرة رويػػس [ ] ] َغْرفَػػًة : نػػافع وابػػن كثػػَت وأبػػو عمػػرو وأبػػو جعفػػر [ ] ُغْرفَػػًة : البػػاقوف[ ] بيػػِدِه : بػػ

 بيدىف : باإلشباع الباقوف[ 
 ( واندرج معو ورش وأبو عمرووأشبع ىاء )بيده( وصال)قالوف قرأ بفتح الغُت يف )َغْرَفًة( وفتح الياء )مٍَت إال ( 

كسػا ف وعلى توسط اؼبنفصل وبضم الغُت يف )ُغْرَفًة( واندرج معو عاصػم والوسكوف الياء )مٍْت إال( مث ابن عامر 
 وخلف العاشر 

  وبضم الغُت يف )ُغْرَفًة( وسكوف الياء )مٍْت إال( مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل 
وكسر اؽباء واختالسها بدوف إشباع )مث رويس على قصر اؼبنفصل وسكوف الياء )مٍْت إال( وبضم الغُت يف )ُغْرَفًة( 

 وصال ( يف )يِدِه(
وصػال( )الفػرؽ  وأشػبع ىػاء )يػِدِىف()إال( وبضم الغػُت يف )ُغْرفَػًة(  مث روح على قصر اؼبنفصل وسكوف الياء )مٍتْ 
 بُت رويس وروح يف حالة الوصل ال الوقف .

 مث قالوف بالصلة و قرأ بفتح الغُت يف )َغْرَفًة( وفتح ياء )مٍَت( واندرج معو أبو جعفر  
وبالصػلة دبػيم علػى قصػر اؼبنفصػل يػاء )مػٍْت( مث ابن كثَت قرأ بفتح الغُت يف )َغْرَفًة( وصػلة اؽبػاء يف )منػو( وسػكن ال

 اعبمع 
ُتْس   َكَشدِدُوا ِمْبُه ِإالَّ َءِلياًل ِمبػْ

 ابن كثَت بصلة اؽباء )منو( ثس     قالوف 
 كَػَلمَّا َجاَوزَُه ُ َو َوالَِّذلَن َآَمُبوا َمَ ُه ءَاُلوا اَل بَاَءَة لََبا اْليَػْوـَ ِدَجاُلوَت َوُجُبوِاهِ 

السوسف أدغم اؽباء باؽباء والواو مع الواو )َجاَوَزُه ُىَو  ثس   ش مع وجهف التوسط والطوؿ )آمنوا( ور  ثس    قالوف
 والذين( 

 والإدغاـ يف اؼبيم بالباء ْلف قبل اؼبيم ساكن )اْليَػْوـَ جِبَاُلوَت( ويف الشاطبية : وتسكن عنو اؼبيم من قبل باءىا -
 اَلُءو اللَِّه َ ْس ِمْن ِكَئٍة َءِليَلٍة َغَلَبْي ِكَئًة َ ِجيَدًة دِِإْذِف اللَّهِ مُ  سْ ءَاَؿ الَِّذلَن َلظُبُّوَف أَنػَّتُ 

 ] فيٍة : أبو جعفر[ ] فكٍة : الباقوف[
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   واندرج معو ابن كثَت قالوف بالصلة ثسورش رقق راء )كثَتة(  ثس  قالوف 
 َغَلَبْت( أبو جعفر قرأ )ِفيٍة( وباإلخفاء يف التنوين عند الغُت )قَِليَلةٍ  ثس

 (َٜٕٗواللَُّه َمَع الصَّاِددِلَن )
 قالوف

ػػا دَػػػَدُزوا ِلَجػػػاُلوَت َوُجبُػػوِاِه ءَػػاُلوا رَدػَّبَػػػ ًدا َوثَػبّْػػْي َأءْػػَداَمَبا َواْنُصػػػْدنَا َعلَػػى اْلَقػػْوـِ اْلَكػػػاِكدِلَن  آَوَلمَّ بَػػا َصػػػبػْ َأكْػػدِْغ َعَليػْ
(ٕ٘ٓ) 

     قالوف على قصر اؼبنفصل 
 اؼبنفصل و أماؿ )الكافرين( واندرج معو رويس أبو عمرو على قصر  ثس

       اؼبنفصلتوسط مث قالوف على 
 دوري على توسط اؼبنفصل أماؿ )الكافرين( واندرج معو دوري الكسا ف ثس

 وبالنقل )وتبَت اقدامنا(وقلل )الكافرين(مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 
 وفتح )الكافرين( مث خالد على طوؿ اؼبنفصل

رًا َوتَػبٍّْت (  خلف على طوؿ ثس       اؼبنفصل و بال غنة )َصبػْ
 خلف بالسكت )َوتَػبٍّْت أَْقَداَمَنا( على طوؿ اؼبنفصل  ثس

 ُء آدِِإْذِف اللَِّه َوءَػَاَ  َااُووُا َجاُلوَت َوَآتَاُه اللَُّه اْلُمْلَك َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمُه ِممَّا َلشَ  سْ كَػَتَزُمو ُ 
 والبصري وابن ذكواف وعاصم وفتح )آتاه( رج معو ورش بوجو قصر البدؿ قالوف بسكوف ميم اعبمع واند

 ( أوجو )يشاء( ٘مث ىشاـ وقف ب)
 مث ورش )َوَآتَاُه( ودخل الوجو اْلوؿ مع قالوف مث توسط البدؿ مع التقليل مث الطوؿ مع الفتح والتقليل 

 ( أوجو )يشاء( ٘مث ضبزة أماؿ )وآتاه( و)
 شاء( وأماؿ )وآتاه( واندرج معو خلف العاشر مث الكسا ف بتحقيق نبزة )ي

 مث السوسف أدغم الداؿ باعبيم )داود جالوت( 
 مث قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 

 (ٕٔ٘دِبَػْ ٍض َلَفَسَدِت اأْلَْرُض َوَلِكنَّ اللََّه ُذو َكْضٍ  َعَلى اْلَ اَلِميَن ) سْ َوَلْواَل َاْكُع اللَِّه البَّاَس دَػْ َضتُ 
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 صوصا خ: )دفاُع( ُّا واغبج فتٌح وساكن وقصر  ٛٔ٘الشاطبية البقرة رقم 
 ز حالدرة : )دفاع( 

 وىتذ إالطيبة : وكال دفع دفاع واكسر 
 ] ولوال دفاع : نافع وأبو جعفر ويعقوب [ ] ولوال دفع : الباقوف[ 

 يعقوب  قالوف قرأ بكسر الداؿ وفتح الفاء وأتبت ألفا بعدىا )دفاع( واندرج معو
 مث ورش قرأ )دفاع( والنقل يف )اْلرض( 

 مث قالوف بالصلة وقرأ )دفاع( واندرج معو أبو جعفر 
 مث ابن كثَت قرأ بفتح الداؿ وسكوف الفاء وحذؼ اْللف )دفع( وبالصلة 

 مث أبو عمرو قرأ )دفع( وبدوف صلة واندرج معو ابن عامر وعاصم وخالد والكسا ف وخلف العاشر 
 كت على )اْلرض( مث خلف بالس

ُلوَ ا َعَلْيَك دِاْلَحقّْ   تِْلَك َآلَاُت اللَِّه نَػاػْ
 قالوف مث ورش مع وجهف البدؿ التوسط والطوؿ

 (َٕٕ٘وِإنََّك َلِمَن اْلُمْدَسِليَن )
 قالوف

 َعَلى دَػْ ضٍ  سْ تِْلَك الدُُّسُ  َكضَّْلَبا دَػْ َضتُ 
 ابن كثَت وأبو جعفر واندرج معو مث قالوف بالصلةبسكوف ميم اعبمع قالوف 
تُ   َمْن َ لََّس اللَُّه  سْ ِمبػْ

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالوف بالصلةبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 َارََجاتٍ  سْ َوَرَكَع دَػْ َضتُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة بسكوف ميم اعبمع قالوف 
َبا ِعيَسى اْدَن َمْدَلَس اْلبػَ   يػَّْباِت َوأَلَّْدنَاُه ِدُدوِح اْلُقُدسِ َوَآتَػيػْ

 (واء وللباقُت بالضم أرسالد ...وحيث أتاؾ )اْلُقْدِس( إسكاف دالو )
 الُقْدس : ابن كثَت [ ] الُقُدس : الباقوف[: الشاطبية يف البقرة
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 ؿ يف البدؿ ورش مع وجهف التوسط والطو  ثس ابن كثَت  سكن الداؿ )القْدس( وبصلة اؽباء )وأيدناه( ثسقالوف 
تُ آِمػػْن دَػْ ػػِد َمػػا َجػػ سْ َء اللَّػػُه َمػػا اءْػَااَػػَ  الَّػػِذلَن ِمػػْن دَػْ ػػِد ِ آَولَػػْو َشػػ َمػػْن َآَمػػَن  سْ َءتْػُتُس اْلبَػيػّْبَػػاُت َوَلِكػػِن اْخاَػَلُفػػوا َكِمػػبػْ
تُ   َمْن َ َفدَ  سْ َوِمبػْ

 قالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع 
 وأبو جعفر  مث قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت

 )آمن( وبالنقل يف )مَن آمن(( البدؿ ٖمث ورش على طوؿ اؼبتصل  مع )
 َءتْػُهُم( على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر آء( و )جَ آمث ابن ذكواف أماؿ )ش

 وبالتحقيق يف )مْن آمن(مث ضبزة أماؿ )شاء(و )َجاَءتْػُهُم( على طوؿ اؼبتصل 
 يف )مْن آمن(وؿ مث خلف بالسكت على الساكن اؼبفص

 (َٖٕ٘ء اللَُّه َما اءْػَااَػُلوا َوَلِكنَّ اللََّه لَػْفَ ُ  َما لُدِلُد )آَوَلْو شَ 
 قالوف على توسط اؼبتصل 
 مث ورش على طوؿ اؼبتصل 

 مث ابن ذكواف أماؿ )شاء( على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر 
 مث ضبزة أماؿ )شاء( على طوؿ اؼبتصل

 ِمْن ءَػْبِ  َأْف لَْ ِتَا لَػْوـٌ اَل دَػْيٌع ِكيِه َواَل ُخلٌَّة َواَل َشَفاَعةٌ  سْ أَْنِفُقوا ِممَّا َرَزءْػَبا ُ  اِذلَن َآَمُبو أَلػَُّتا الَّ  آلَ 
 سوة تال أا ذ: و)ال بيَع( نونو و)ال ُخلٌة( و)الشفاَعَة(وارفعهن  ٕٓ٘-ٜٔ٘الشاطبية البقرة 

 ال تأتيم()ال بيَع( مع )وال   خالؿ( بإبراىيم والطور وصالو)ال لغو()                              
 مدا كنزالطيبة : بيع خلة وال   شفاعة ال بيع ال خالؿ ال    تأتيم ال لغو 

]ال بيَع فيو وال خلَة وال شفاعَة : بفتح الكلمات الثالتة : ابن كثَت وأبو عمرو ويعقوب [ ]وال بيػٌع فيػو وال خلػٌة 
 مات الثالتة: الباقوف[وال شفاعٌة برفع الكا

مات الثالتة ويقف وال شفاعٌة ( برفع الكل قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع قرأ )وال بيٌع فيو وال خلةٌ 
 على الثالثة بالسكوف

لػػَة وال شػػفاعَة( بفػػتح الثالتػػة وانػػدرج معػػو يعقػػوب ويقػػف علػػى الثالثػػة مث دوري أس عمػػرو قػػرأ )ال بيػػَع فيػػو وال خُ 
 ويقف على الثالثة بالسكوف بالسكوف
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( وأدغػػم اليػػاء باليػػاء  مث السوسػػف قػػرأ )ال بيػػَع فيػػو وال خلػػَة وال شػػفاعَة( بفػػتح الثالتػػة وقػػرأ بإبػػداؿ اؽبمػػزة يف )يػػاِتَ 
 )  )ياِت يـو

 برفع الكامات الثالتة ويقف على الثالثة بالسكوفوقرأ )وال بيٌع فيو وال خلٌة وال شفاعٌة( مث قالوف بالصلة 
 ن كثَت قرأ )ال بيَع فيو وال خلَة وال شفاعَة( بفتح الثالتة وبصلة اؽباء )فيو( ويقف على الثالثة بالسكوف مث اب

( ويقػػف علػػى الثالثػػة بالصػػلة و قػػرأ بإبػػداؿ اؽبمػػزة يف )يػػاِتَ وقػػرأ )وال بيػػٌع فيػػو وال خلػػٌة وال شػػفاعٌة( و مث أبػػو جعفػػر 
 بالسكوف

الثالتػػة ويقػػف علػػى الثالثػػة  برفػػع الكلمػػات( فيػػو وال خلػػٌة وال شػػفاعةٌ  قػػرأ )ال بيػػعٌ مث قػػالوف علػػى توسػػط اؼبنفصػػل 
 بالسكوف

مث الكسػػا ف قػػرأ )وال بيػػٌع فيػػو وال خلػػٌة وال شػػفاعٌة( برفػػع الكامػػات الثالتػػة ويقػػف علػػى الثالثػػة بالسػػكوف مث أماؽبػػا 
 وقفا )َشَفاَعٌة( الوجو الثاين 

 لَة وال شفاعَة( بفتح الثالتة ويقف على الثالثة بالسكوفمث دوري على توسط اؼبنفصل قرأ )ال بيَع فيو وال خ
مث قالوف بالصػلة علػى توسػط اؼبنفصػل قػرأ )وال بيػٌع فيػو وال خلػٌة وال شػفاعٌة ( برفػع الكامػات الثالتػة ويقػف علػى 

 الثالثة بالسكوف
مػات  شػفاعٌة ( برفػع الكلوال خلػٌة وال وقرأ )وال بيٌع فيوو قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )ياِت( مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 الثالتة وعلى قصر البدؿ ويقف على الثالثة بالسكوف 
َواَل(  )َواَل ُخلَّػػةٌ ( برفػػع الكامػػات الثالتػػة وبػػال غنػػة يف )َأْف يَػػْأِتَ( و قػػرأ )وال بيػػٌع فيػػو وال خلػػٌة وال شػػفاعةٌ مث خلػػف 

 ويقف على الثالثة بالسكوف 
 ويقف على الثالثة بالسكوف  مث خالد بالغنة ورفع الثالتة مع التنوين

قرأ )وال بيػٌع فيػو وال خلػٌة وال شػفاعٌة ( برفػع الكامػات و  و قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )ياِت( مث ورش على طوؿ اؼبنفصل
 الثالتة ويقف على الثالثة بالسكوف مع وجهف البدؿ التوسط والطوؿ 

 (َٕٗ٘واْلَكاِكُدوَف ُ ُس الظَّاِلُموَف )
 الراء يف )َواْلَكاِفُروَف( ورش بًتقيق ثسقالوف 
 ِإَلَه ِإالَّ ُ َو اْلَحاُّ اْلَقيُّوـُ  اللَُّه َْل 

 واندرج معو ضبزةورش على طوؿ اؼبنفصل  ثس   قالوف على توسط اؼبنفصل  ثس    قالوف على قصر اؼبنفصل 
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 اَل تَْ ُخُذُه ِسَبٌة َواَل نَػْوـٌ 
    خلف بال غنة )ِسَنٌة َواَل(  ثس    قالوف 

 ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )تَاُخُذُه( واندرج معو السوسف وأبو جعفر  ثس
 َلُه َما ِكا السََّماَواِت َوَما ِكا اأْلَْرضِ 

 خلف بالسكت يف )اْلرض( ثس    واندرج معو ضبزة بوجو النقل ورش بالنقل يف )اْلرض(  ثسقالوف 
 ِإالَّ دِِإْذنِِه  ~َمْن َذا الَِّذي َلْشَفُع ِعْبَدهُ 
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثس   قالوف على قصر اؼبنفصل 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو بوجو التحقيق ضبزة يف )بإذنو( 
 مث ضبزة بوجو التسهيل )بإذنو( 

 مث السوسف على قصر اؼبنفصل أدغم العُت بالعُت )َيْشَفُع ِعْنَدُه(
 ْس َوَما َخْلَفتُ  سْ لَػْ َلُس َما دَػْيَن أَْلِدلتِ 

  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  قالوف بالصلة ثس     بسكوف ميم اعبمع قالوف
    )أيديُهم( بضم اؽباء يعقوب  ثس
 السوسف أدغم اؼبيم باؼبيم )يَػْعَلُم َما( ثس

 َء آِإالَّ ِدَما شَ  ~َواَل ُلِحيُاوَف ِدَشْاٍء ِمْن ِعْلِمهِ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 اؼبنفصل على توسطمث قالوف 
 وقف على )شاء (باإلبداؿ ألف مع القصر والتوسط والطوؿ على توسط اؼبنفصل مث ىشاـ 

 مث ابن ذكواف أماؿ )شاء( واندرج معو خلف العاشر 
 بالقصر والتوسط والطوؿ مع اإلمالة وإبداؿ اؽبمزة ألفا )شاء( يف )شفء( بالتحقيق و على طوؿ اؼبنفصل مث خالد 
 على توسط اللُت )بشفء( مث ورش على طولو ل على طوؿ اؼبنفصمث ورش 
 وإمالتها ( أوجو )شاء(ٖبالسكت يف )بشفء(  مع )على طوؿ اؼبنفصل مث ضبزة 

 َوِسَع ُ ْدِسيُُّه السََّماَواِت َواأْلَْرضَ 
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 خلف بالسكت يف )اْلرض( ثس    واندرج معو ضبزة بوجو النقل  ورش بالنقل يف )اْلرض( ثس   قالوف 
 ُاُه ِحْفظُُتَما َواَل لَػُئو 

 ورش مع وجهف البدؿ التوسط والطوؿ يف )يَػُكوُدُه( ثس       قالوف
 (َٕ٘٘وُ َو اْلَ ِلاُّ اْلَ ِظيُس )

 ] وْىو : بسكوف اؽباء : قالوف وأبو عمرو والكسا ف وأبو جعفر [ ] وُىو : بضم اؽباء الباقوف[
 َو(ىُ وَ ورش بضم اؽباء ) ثس   قالوف بسكوف اؽباء يف )وْىو( 

لِن  َْل   ِإْ َداَه ِكا الدّْ
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 اؼبنفصلتوسط على  مث قالوف
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وترقيق الراء يف )ِإْكرَاَه( 
 مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وتفخيم الراء يف )ِإْكرَاَه(

 َءْد تَػبَػيََّن الدُّْشُد ِمَن اْلَغاّْ 
 اء العشر (قالوف  )إدغاـ الداؿ بالتاء للقر 

ـَ َلَتا   َكَمْن َلْكُفْد دِالاَّاُغوِت َولُػْؤِمْن دِاللَِّه كَػَقِد اْسَاْمَسَك دِاْلُ ْدَوِة اْلُوثْػَقى اَل اْنِفَصا
 قالوف واندرج معو ابن كثَت وابن عامر وعاصم ويعقوب 

 مث دوري قلل )الوتقى( 
 مث خالد أماؿ )الوتقى( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر 

 ورش بإبداؿ اؽبمزة يف )َويُوِمْن ( على فتح )الوتقى( واندرج معو أبو جعفر  مث
 مث ورش بالتقليل واندرج معو السوسف 

 مث خلف بال غنة )َفَمْن َيْكُفْر ( وأماؿ )الوتقى(
 (َٕٙ٘واللَُّه َسِميٌع َعِليٌس )

 قالوف
 اِت ِإَلى البُّوِر ِمَن الظُُّلمَ  سْ اللَُّه َوِلاُّ الَِّذلَن َآَمُبوا ُلْخدُِجتُ 
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       واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس   قالوف 
 ورش مع وجهف البدؿ )آمنوا( التوسط والطوؿ ثس

 ِمَن البُّوِر ِإَلى الظُُّلَماتِ  سْ ُؤُ ُس الاَّاُغوُت ُلْخدُِجونَػتُ آَأْولِيَ  آَوالَِّذلَن َ َفُدو 
 ل قالوف على توسط اؼبتصل وقصر اؼبنفص

       واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل واندرج معو ضبزة

 ُأولَِئَك َأْصَحاُب البَّاِر  
 دوري أماؿ )النار (  ثس       قالوف على توسط اؼبتصل 

 ضبزة على طوؿ اؼبتصل وفتح )النار( ثس    طوؿ اؼبتصل بالتقليل يف )النار(  مث ورش على
 (ِٕٚ٘كيَتا َخاِلُدوَف ) سْ  ُ 

       واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثسبسكوف ميم اعبمع     قالوف 
ُه اْلُمْلَك ِإْذ ءَاَؿ ِإدْػَداِ يُس رَدَّْا الَِّذي ُلْحِيا َولُِميُي ءَاَؿ َأْف َآتَاُه اللَّ  ~جَّ ِإدْػَداِ يَس ِكا رَدّْهِ آأََلْس تَػَد ِإَلى الَِّذي حَ  

 أَنَا ُأْحِيا َوُأِمييُ 
 ح وصبَّالالتالتة     أواخر )إبراىاـ(  النساءويف نص  فيها: و  ٗٛٗ-ٓٛٗالشاطبية سورة البقرة 

 زال حرؼ تن وربت الرعدأخَتا     براءةحرفا  اْلنعاـومع آخر             
 ُمنَػزَّال  العنكبوتطبسة أحرؼ وآخر ما يف  النحلو  مرميويف             
 ويرِوي يف امتحانو اْلوَّال واؿ  حديد لذارياتويف ا الشورىو  النجمويف            
 . ىهنا البن ذكوافووجهاف فيو           

 الاز اػبلف مالطيبة : ويقرأ إبراىاـ ذي مع سورتو   إىل قولو 
 الجبتى واػبلف يف الكسر أ: وَمد  )أنا( يف الوصل مع ضم نبزة وفتح ٕٔ٘بية سورة البقرة رقمالشاط

 ن خلفابوالكسر مدا الطيبة : امددا )أنا( بضم اؽبمز أو افتح 
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 اشفؾ ويف الالـ للتعريف أربع عشرة فإسكاإا  ٚٓٗالشاطبية يف رقم 
: الباقوف[ ] رْس الػذي : ضبػزة [ ] رَس الػذي  : البػاقوف[ ] ]إبراىاـ : ىشاـ وابن ذكواف خبلف عنو [ ] إبراىيم 

 أحيف : باؼبد أي بإتبات ألف أنا وصال : نافع وأبو جعفر [ ] أنْا أحف : الباقوف[ آأن
 قالوف قرأ )أناَ( على قصر اؼبنفصل أتبت اْللف وصال واندرج معو أبو جعفر 

 السوسف ويعقوب مث ابن كثَت قرأ )أنْا( بقصرىا واندرج معو دوري و 
 مث قالوف أتبت ألف أنا وصال على توسط اؼبنفصل )أنا( 

 مث دوري على توسط اؼبنفصل وقرأ )أنْا( حبذؼ اْللف واندرج معو ابن ذكواف بوجو )إبراىيم( 
أمػػاؿ )آتػػاه( وقػػرأ )أنػػْا( حبػػذؼ اْللػػف وانػػدرج معػػو خلػػف علػػى توسػػط اؼبنفصػػل وحػػذؼ ألفػػا )أنػػْا( و مث الكسػػا ف 

 العاشر 
( أوجو قصر البدؿ مػع فػتح اليػا ف مث توسػط البػدؿ مػع التقليػل ٗ)على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل )أَف آتاه(  ورش مث

 وقرأ بإتبات الف )أنآ( على طوؿ اؼبنفصلمث الطوؿ مع الفتح والتقليل 
ق والتسهيل على التحقيوحذؼ ألفا )أنْا( ووقف وأماؿ )آتاه( والتحقيق يف )أْف آتاه( على طوؿ اؼبنفصل مث ضبزة 

 يف )َوأُِميُت( 
 مث خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت يف )أْف أتاه( وأماؿ)آتاه( ووقف على التحقيق والتسهيل يف )وأميت(

 مث ىشاـ قرأ )إبراىاـ( واندرج معو ابن ذكواف بوجو 
 َن اْلَمْغِدِب كَػُبِتَي الَِّذي َ َفَد ءَاَؿ ِإدْػَداِ يُس كَِإفَّ اللََّه لَْ ِتا دِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِدِؽ كَْ ِت ِدَتا مِ 

 ح وصبَّالالتالتة     أواخر )إبراىاـ(  النساءويف نص  فيهاالشاطبية : و 
 حرؼ تنزال  وربت الرعدأخَتا     براءةحرفا  اْلنعاـومع آخر             
 ُمنَػزَّال  العنكبوتطبسة أحرؼ وآخر ما يف  النحلو  مرميويف             

 ويرِوي يف امتحانو اْلوَّال واؿ  حديد لذارياتويف ا الشورىو  النجمويف            
 . ىهنا البن ذكوافووجهاف فيو           

 واندرج معو وجو البن ذكواف والباقوفقالوف 
 مث ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )ياِت ( و)فات( واندرج معو السوس وأبو جعفر 

 بوجو ابن ذكواف مث ىشاـ قرأ )إبراىاـ( واندرج معو 
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 (َٕٛ٘واللَُّه اَل لَػْتِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِميَن )
 قالوف

 َأْو َ الَِّذي َمدَّ َعَلى ءَػْدلٍَة َوِ َا َخاِولٌَة َعَلى ُعُدوِشَتا ءَاَؿ أَنَّى ُلْحِيا َ ِذِه اللَُّه دَػْ َد َمْوتَِتا 
 ]  وِىف بكسر اؽباء : الباقوف[] وْىف بسكوف اؽباء : قالوف وأبو عمرو والكسا ف وأبو جعفر [ 

 قالوف بسكوف اؽباء يف )َوْىَف( واندرج معو أبو جعفر 
(  عمرو دوري أسمث   بسكوف اؽباء يف )َوْىَف( وبالتقليل يف )َأَنَّ

 وأماؿ )أَن( مث الكسا ف بسكوف اؽباء يف )َوْىَف( 
 ورش بتقليل )أَن(  ثسمث ورش بكسر اؽباء يف )َوِىَف( وفتح )أَن( 

 واندرج معو خلف العاشر وكسر ىاء )وِىف(وأماؿ )أَن(  خالد مث
 مث خلف بال غنة )قَػْريٍَة َوِىَف( كسر اؽباء يف )وِىف( وأماؿ )أَن(

 كََ َماَتُه اللَُّه ِمَئَة َعاـٍ ثُسَّ دَػَ َجُه 
 أبو جعفر قرأ )مية( ثس قالوف 

 ءَاَؿ َ ْس لَِبْجيَ 
اد مػػرمي مػػن يػػرد    تػػواب لبثػػت الفػػرد واعبمػػع صػػصػػر ن وحرمػػف   : وياسػػُت أظهػػر   ٕٕٛ-ٕٔٛالشػػاطبية رقػػم 

 وصال
 واندرج معو ابن عامر وضبزة والكسا ف وأبو جعفر  أدغم الثاء بالتاء )لبثت( أبو عمرو ثسقالوف 

 دَػْ َض لَػْوـٍ لَػْوًما َأْو ءَاَؿ لَِبْجُي  
 يف )لبثت(قالوف باإلظهار 
 ر يف )لبثت(واإلظهايف )يَػْوًما أَْو( مث ورش بالنقل 

 واندرج معو ابن عامر وضبزة والكسا ف وأبو جعفر أدغم الثاء بالتاء )لبثت(  دوريمث 
   وأدغم الثاء بالتاء )لبثت(يف )يَػْوًما أَْو( مث خلف بالسكت 

 وأدغم الثاء بالتاء )لبّت( ت(ـ بالالـ )قاؿ لبثمث السوسف أدغم الال
 َبَ اِمَك َوَشَداِدَك َلْس لَػَاَسبَّْه ْد ِإَلى كَاْنظُ ءَاَؿ َدْ  لَِبْجَي ِمَئَة َعاـٍ  



 

 
181 

 ردال مش: وصل )يتسنو( دوف ىاٍء   ٕٕ٘الشاطبية : البيت رقم 
 يف )لبثت(قالوف باإلظهار 
 يف )لبثت(واإلظهار )فَاْنظُِر اىَل( مث ورش بالنقل 

 ف ( واندرج معو السوسف وابن عامر وضبزة والكسا تّ مث دوري أدغم الثاء بالتاء )لب
 مث أبو جعفر أدغم الثاء بالتاء )لبثت( وقرأ )مية( 

 و أدغم الثاء بالتاء )لبثت(يف )فانظْر إىل( مث خلف بالسكت 
] يتسن : ضبزة والكسا ف ويعقوب وخلف وصػر [ ] يتسػًنْو : ضبػزة والكسػا ف وخلػف العاشػر وقفػا [ ] يتسػًنْو : 

 الباقوف وصال ووقفا [ 
حبذؼ اؽباء ضبزة والكسا ف ويعقوب وخلف العاشر وصال )يتسنَّ وانظر( وأتبتوىا  إذا وصل )يتسنو وانظر( قرأ -

 وقفا . والباقوف بإتبات اؽباء وصال ووقفا 
 َواْنظُْد ِإَلى ِحَماِرَؾ َولَِبْجَ َلَك َآلًَة ِللبَّاسِ 

ن الكسا ف وخلف قالوف واندرج معو ابن كثَت و ىشاـ و ابن ذكواف بوجو عاصم وضبزة بالتحقيق وأبو اغبارث ع
 العاشر وأبو جعفر ويعقوب 

 مث دوري أماؿ )ضبارؾ( و)الناس( 
 ودوري الكسا فواندرج معو ابن ذكواف بوجو وفتح )الناس( مث السوسف أماؿ )ضبارؾ( فقط 

 ( البدؿ يف )آية(  ٖمث ورش بالنقل يف )وانظر إىل( وقلل )ضبارؾ( وجها واحدا مع )
  مث خلف بالسكت يف )وانظر إىل(

 َواْنظُْد ِإَلى اْلِ ظَاـِ َ ْيَف نُػْبِشُزَ ا ثُسَّ َنْكُسوَ ا َلْحًما
 اؾ وبالراء غَتىم  ]ننشزىا : الكوفيوف وابن عامر [ والباقوف : ننشرىا[ذ: )ونُػْنِشُزىا(  ٕٕ٘الشاطبية البقرة رقم 

 ظبا الطيبة : ورا يف )ننشز(  
 أبو جعفر ويعقوب [ ] ننشزىا : بالزاي : الباقوف[]ننشرىا : بالراء : نافع وابن كثَت وأبو عمرو و 

 قالوف قرأ )ننشرىا ( بالراء واندرج معو ابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب 
 قرأ بالزاي )ننشزىا(واندرج معو عاصم وضبزة والكسا ف وخلف العاشر  ابن عامرمث 

 مث ورش قرأ )ننشرىا( بالراء وبالنقل )وانظر إىل( 



 

 
182 

 كت )وانظر إىل( وقرأ بالزاي )ننشزىا( مث خلف بالس
 (ٜٕ٘كَػَلمَّا تَػبَػيََّن َلُه ءَاَؿ َأْعَلُس َأفَّ اللََّه َعَلى ُ  ّْ َشْاٍء َءِدلٌد ) 

 افعٌ ش: وبالوصل )قاؿ اعَلْم( مع اعبـز  ٖٕ٘الشاطبية يف سورة البقرة رقم 
 زفالدرة : و)أْعَلُم( 

  رزوايفالطيبة : ووصل اعلم جبـز 
 [ ]قاؿ أعلُم : الباقوف[ وسكوف اؼبيم : ُّمزة وصل ضبزة والكسا ف لمْ ] قاؿ اع

 قالوف ُّمزة قطع مفتوحة )قاؿ أعلُم ( واندرج معو خلف العاشر وابن كثَت ودوري البصري وابن عامر وعاصم
 بالطوؿ  ورشمث ورش بتوسط )شفء( مث 

 )قَاَؿ اْعَلْم (  (لماع)مع  (قاؿ)وقرأ ُّمزة وصل حاؿ وصل يف )شفء( مث ضبزة بالسكت 
 مث خالد بالتحقيق واندرج معو الكسا ف 

 يف الساكن اؼبفصوؿ )اعلْم أف( ويف الساكن اؼبوصوؿ )شفء(مث خلف بالسكت 
َ َلُو( وقرأ ُّمزة قطع مفتوحة )قاؿَ   أعلُم (   مث السوسف أدغم النوف بالالـ )تَػبَػُتَّ

 ُتْحِيا اْلَمْوَتى  َوِإْذ ءَاَؿ ِإدْػَداِ يُس َربّْ َأرِِنا َ ْيفَ 
 ح وصبَّالالتالتة     أواخر )إبراىاـ(  النساءويف نص  فيهاالشاطبية : و 
 حرؼ تنزال  وربت الرعدأخَتا     براءةحرفا  اْلنعاـومع آخر             
 ُمنَػزَّال  العنكبوتطبسة أحرؼ وآخر ما يف  النحلو  مرميويف             
 ويرِوي يف امتحانو اْلوَّال واؿ  حديد لذارياتويف ا ىالشور و  النجمويف            
 . ىهنا البن ذكوافووجهاف فيو           

ال ره ُكػػدفا صػػروي يػػدا    ويف فصػػلت يػػـ د:)وأْرنػػا وأْرين( سػػاكنا الكسػػر  ٙٛٗ – ٘ٛٗالشػػاطبية يف البقػػرة رقػػم 
 لقطوأخفانبا 

 زحالدرة : سكن )أْرنا( و )أْرِف( 
 حقز وسكوف الكسر ح( اختلف  ـبتلسا الطيبة : )أرنا(و)أرين

 ] أْرين : ابن كثَت والسوسف ويعقوب [ ] أرين : باالختالس : دوري أس عمرو [ ] أِرين : الباقوف[ 
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 قالوف قرأ )أَِرين( بكسر الراء واندرج معو ابن ذكواف بوجو وعاصم وأبو جعفر  
 مث ورش بتقليل )اؼبوتى( 

 معو الكسا ف وخلف العاشر مث ضبزة أماؿ )اؼبوتى( واندرج 
 مث ابن كثَت قرأ بسكوف الراء )أَْرين( واندرج معو يعقوب 

 مث السوسف قرأ بسكوف الراء )أَْرين( وقلل )اؼبوتى( 
 مث دوري )باالختالس للكسرة( أي اإلتياف بثلثف اغبركة وقلل )اؼبوتى( 

 عنو  مث ىشاـ قرأ )إبراىاـ( وقرأ )أِرين( واندرج معو ابن ذكواف خبلف
 ءَاَؿ َأَوَلْس تُػْؤِمْن 

 )تومن( واندرج معو السوسف وأبو جعفر وضبزة وقفاواوا اؽبمزة  إبداؿورش ب ثس   قالوف 
 ءَاَؿ دَػَلى َوَلِكْن لَِيْاَمِئنَّ ءَػْلِبا

 ضبزة أماؿ )بلى( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر ثس    ورش بتقليل )بلى(  ثس    قالوف 
ُتنَّ ُجْزًءا ثُسَّ اْاُعُتنَّ لَْ تِيَبَك سَ ءَاَؿ َكُخْذ َأرْ   ْ ًيادَػَ ًة ِمَن الاَّْيِد َكُصْدُ نَّ ِإلَْيَك ثُسَّ اْجَ ْ  َعَلى ُ  ّْ َجَبٍ  ِمبػْ

 صالف: )فصرىنَّ( ضم  الصاد بالكسر  ٖٕ٘الشاطبية سورة البقرة رقم 
 الأب ط الدرة : واكسر )فصرىن(

 اشب فىتث غالطيبة : )صرىن( كسر الضم 
 فصِ الشاطبية يف البقرة : )وُجْزءاً وُجْزٌء( ضم االسكاف 

 دأالدرة : وجزءا ادغم     إىل قولو ومد 
 ناتف وقاؿ جزا صالطيبة : وجزءا 

]َفِصػْرُىنَّ: ضبػػزة وأبػػو جعفػػر ورويػػس وخلػػف العاشػػر [ ]َفُصػػْرُىنَّ: البػػاقوف[ ]ُجػػُزءا : شػػعبة[ ]ُجػػزَّا : أبػػو جعفػػر [] 
 ُجْزءأً: الباقوف[

قػػالوف قػػرأ بضػػم الصػػاد )َفُصػػْرُىنَّ ( وقػػرأ بسػػكوف الػػزاي )ُجػػْزءأً ( وانػػدرج معػػو روح ودوري أس عمػػرو وابػػن عػػامر 
 وحفص والكسا ف 

 وأبدؿ اؽبمزة ألفا )ياتينس(مث السوسف قرأ بضم الصاد )َفُصْرُىنَّ ( وقرأ بسكوف الزاي )ُجْزءأً ( 
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 ضم الزاي )ُجُزءأً (مث شعبة قرأ بضم الصاد )َفُصْرُىنَّ ( وقرأ ب
 مث ضبزة بكسر الصاد )َفِصْرُىنَّ( وقرأ بسكوف الزاي )ُجْزءأً ( واندرج معو رويس وخلف العاشر   

 مث أبو جعفر بكسر الصاد )َفِصْرُىنَّ( وقرأ بتشديد الزاي وحذؼ اؽبمزة )جزّاً( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )ياتينس( 
 وأبدؿ اؽبمزة ألفا )ياتينس(ُىنَّ ( وقرأ بسكوف الزاي )ُجْزءأً ( مث ورش بالنقل وقرأ بضم الصاد )َفُصرْ 

 مث خلف بالسكت وبكسر الصاد )َفِصْرُىنَّ( وقرأ بسكوف الزاي )ُجْزءأً (
 (َٕٓٙواْعَلْس َأفَّ اللََّه َعزِلٌز َحِكيٌس )

 قالوف مث ورش بالنقل يف )واعلم أف ( مث خلف بالسكت يف )واعلم أف (
 ِكا َسِبيِ  اللَِّه َ َمَجِ  َحبٍَّة أَنْػَبَاْي َسْبَع َسَباِدَ  ِكا ُ  ّْ ُسْببُػَلٍة ِمَئُة َحبَّةٍ  سْ َن لُػْبِفُقوَف َأْمَواَلتُ َمَجُ  الَِّذل

 قالوف باإلظهار 
 مث أبو عمرو أدغم تاء التأنيث بالسُت )أنبتت سبع( واندرج معو خالد وخلف العاشر 

  )أنبتت سبع( وأماؿ )حبة( وقفا مث الكسا ف أدغم تاء التأنيث بالسُت
 مث ورش بالنقل واإلظهار )حبة انبتت سبع(

 مث خلف أدغم تاء التأنيث بالسُت )أنبتت سبع( وبالسكت 
 واندرج معو ابن كثَتمث قالوف بالصلة 

 مث أبو جعفر بالصلة وقرأ )ِمية(
 ُء آَواللَُّه ُلَضاِعُف ِلَمْن َلشَ 
كره والعػػػػػُت يف الكػػػػػل شػػػػػ ظبػػػػػا : )ُيَضاِعَفُو( ارفع يف اغبديد وىا ىنا ٚٔ٘-ٙٔ٘الشاطبية يف البقرة رقم 

  تقال
 ار واقصر مع مضعفةٍ دما ك

 م حذاً إ ز ، وشدده كيف جاحالدرة : )يضاعفو( انصب 
 فدس كوى  تمعا وتقلو وبابو   ال يضاعفوشفا حـز حالطيبة: وارفع 

 َضاِعُف: الباقوف[]ُيَضعٍُّف : ابن كثَت وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب[ ]يُ 
 قالوف قرأ )ُيَضاِعُف ( بتخفيف العُت وإتبات ألف 
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 مث ورش على طوؿ اؼبتصل قرأ )ُيَضاِعُف ( 
 ( أوجو )يشاء( تالتة أوجو البدؿ مث التسهيل مع اؼبد والقصر والرـو ٘مث خالد قرأ )ُيَضاِعُف ( و)

 ( أوجو )يشاء( ٘مث خلف قرأ )ُيَضاِعُف ( بال غنة و)
 كثَت قرأ بتشديد العُت وحذؼ اْللف )ُيَضعٍُّف ( واندرج معو أبو جعفر ويعقوب مث ابن  

( أوجػػو علػػى )يشػػاء( تالتػػة أوجػػو البػػدؿ مث ٘مث ىشػػاـ قػػرأ بتشػػديد العػػُت وحػػذؼ اْللػػف )ُيَضػػعٍُّف ( ووقػػف ب)
 التسهيل مع اؼبد والقصر والرـو 

 (َٕٔٙواللَُّه َواِسٌع َعِليٌس )
 قالوف

َواَل َخػْوٌؼ  سْ ِعْبػَد رَدِّْتػ سْ َأْجػُد ُ  سْ َلتُ َأًذى  َمبِّا َوَْل أَنْػَفُقوا  آِكا َسِبيِ  اللَِّه ثُسَّ اَل لُػْاِبُ وَف مَ  سْ وَف َأْمَواَلتُ الَِّذلَن لُػْبِفقُ 
 (َٕٕٙلْحَزنُوَف ) سْ َواَل  ُ  سْ َعَلْيتِ 

 وال حالدرة : ال خوَؼ بالفتح 
  اغبضرمفالطيبة : ال خوَؼ نوف رافعا ال 

 بسكوف ميم اعبمع  قالوف
 مث يعقوب فتح الفاء بال تنوين )وال خوَؼ( وضم اؽباء يف )عليُهم( 

 اؼبنفصلتوسط مث قالوف على 
 قرأ بكسر اؽباء )ال خوٌؼ عليِهم( على طوؿ اؼبنفصل وعلى طوؿ الصلة و مث ورش 

 مث خالد على طوؿ اؼبنفصل قرأ بضم اؽباء )ال خوٌؼ عليُهم( 
 (قرأ بضم اؽباء )ال خوٌؼ عليُهم( وبال غنة يف )َمنًّا َوَل  على طوؿ اؼبنفصل مث خلف

 مْ وبالسػػػكت يف )ؽَبُػػػ (مث خلػػػف علػػػى طػػػوؿ اؼبنفصػػػل وقػػػرأ بضػػػم اؽبػػػاء )ال خػػػوٌؼ علػػػيُهم( وبػػػال غنػػػة يف )َمنًّػػػا َوَل 
 (مْ َأْجُرىُ 

 أبو جعفرواندرج معو ابن كثَت و وقصر اؼبنفصل  (مْ َأْجُرىُ  مْ يف )ؽبَُ على قصرىا و مث قالوف بالصلة 
 وتوسط اؼبنفصل  (مْ َأْجُرىُ  مْ يف )ؽبَُ على توسطها بالصلة و مث قالوف 

ٌد ِمْن َصَدَءٍة لَػْابَػُ تَ َمْ ُدوٌؼ َوَمْغِفَدٌة ءَػْوٌؿ   َأًذى  آَخيػْ
 قالوف على قصر اؼبنفصل 
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 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 لعاشر  واندرج معو خلف اوأماؿ )أذى( وقفا مث الكسا ف على توسط اؼبنفصل 

 وأماؿ )أذى( وقفا مث خالد  على طوؿ اؼبنفصل وبغنة 
 يف )أذى( وقفا ورش على التقليل  ثسمث ورش على ترقيق الراء يف )خَت (و)مغفرة( و على فتح )أذى( 

 على قصر اؼبنفصلمث أبو جعفر اإلخفاء )ومغفرة خَت( 
 وقفا  وطوؿ اؼبنفصل واإلمالة يف )أذى(ة(وتفخيس راء )مغفد  يف )َمْعُروٌؼ َوَمْغِفَرٌة(مث خلف بال غنة 
 (َٖٕٙواللَُّه َغِباّّ َحِليٌس )

 قالوف
َء البَّاِس َواَل لُػػْؤِمُن دِاللَّػِه َواْليَػػْوـِ آدِاْلَمنّْ َواأْلََذى َ الَِّذي لُػْبِفُق َماَلُه رِئَ  سْ أَلػَُّتا الَِّذلَن َآَمُبوا اَل تُػْبِاُلوا َصَدءَاِتكُ  آلَ 

 اْْلَِخدِ 
 على قصر اؼبنفصل  قالوف

 )يومن(  واوا وأبدؿ اؽبمزة على قصر اؼبنفصل مث السوسف 
 أماؿ )الناس( على قصر اؼبنفصل و مث دوري 
 واندرج معو ابن كثَتبالصلة على قصر اؼبنفصل و مث قالوف 

 وأبدؿ اؽبمزة واوا )يومن(ء( آبالصلة وقرأ )ريعلى قصر اؼبنفصل و مث أبو جعفر 
  نفصل اؼب توسطمث قالوف على 

 أماؿ )الناس( مث دوري على توسط اؼبنفصل و 
 مث الكسا ف على توسط اؼبنفصل أماؿ )اْلذى( واندرج معو خلف العاشر 

 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 
 وأبدؿ اؽبمزة واوا )يومن(على قصر البدؿ )آمنوا( و )الخر( و مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وفتح )اْلذى( 

 لى )اْلذى( وإمالتها ووقف على )الخر( بالنقل مث السكت مث ضبزة بالسكت ع
وأبػدؿ اؽبمػزة بػالتحقيق يف )اْلذى( وإمالتهػا ووقػف علػى )الخػر( بالنقػل على طػوؿ اؼبنفصػل واؼبتصػل و مث خالد 

 واوا )يومن(
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زة واوا وأبػػدؿ اؽبمػػيف )اْلذى( وبالنقػػل فيهػػا   علػػى توسػػط البػػدؿ بالتقليػػلعلػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل واؼبتصػػل و مث ورش 
 )يومن(

وأبػدؿ اؽبمػزة  وبالنقػل فيهػا على طػوؿ البػدؿ مػع الفػتح والتقليػل يف )اْلذى(على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل مث ورش 
 واوا )يومن(

  َكَمجَػُلُه َ َمَجِ  َصْفَواٍف َعَلْيِه تُػَداٌب كََ َصادَُه َواِدٌ  كَػاَػدََ ُه َصْلًدا
 ابن كثَت بصلة اؽباء يف )عليو( ثسقالوف 

 لَػْقِدُروَف َعَلى َشْاٍء ِممَّا َ َسُبوا  اَل 
 (( والتوسط والطوؿ يف )شفْ لَػْقِدرُوفَ ورش بًتقيق الراء يف ) ثس ضبزة بالسكت على )شفء( ثس قالوف

 (َٕٗٙواللَُّه اَل لَػْتِدي اْلَقْوـَ اْلَكاِكدِلَن )
 يَن( واندرج معو دوري علف ورويس دوري أماؿ )اْلَكاِفرِ  ثس      ورش وقلل )اْلَكاِفرِيَن ( ثس      قالوف 

َ َمجَػِ  َجبَّػػٍة ِدَددْػػَوٍة َأَصػػادَػَتا َوادِػٌ  َكَآتَػػْي   سْ َء َمْدَضػػاِة اللَّػِه َوتَػْجِبياًػػا ِمػْن أَنْػُفِسػػتِ آَوَمجَػُ  الَّػػِذلَن لُػْبِفُقػوَف َأْمػػَواَلُتُس ادِْاغَػ
َتا َواِدٌ  َكَا ّّ   ُأُ َلَتا ِضْ َفْيِن كَِإْف َلْس ُلِصبػْ

 فالكهُت  نَػبَّ : ويف )رُبْػَوْة( يف اؼبؤمنُت وىهنا     على فتح ضم الراء  ٕ٘٘شاطبية يف البقرة رقم ال
 شفا ظباالطيبة : )ربوة( الضم معا 

 الحو ذويف الغَت  ذكراً  :  وحف    شبا )أْكُلها( ٕٗ٘الشاطبية يف البقرة رقم 
 َحرب تى أالطيبة : وأْكلها شغل 

 كيفما أتى  ومرضاتورءياي والرءيا  ميال للكسا ف: وفيما سواه  ٜٜٕ ٜٕٛوقاؿ الشاطيب رقم 
 ]ِبَربْػَوٍة: ابن عامر وعاصم [ ]بِرُبْػَوٍة: الباقوف[ ]ُأْكَلَها: نافع وابن كثَت وأبو عمرو [ ] ُأُكَلَها : الباقوف[

 و  واندرج معو أبو عمر ( ُأْكَلَها وقرأ بسكوف الكاؼ )(  ِبرُبْػَوةٍ قالوف قرأ بضم الراء )
ََ ( وقرأ بضم الكاؼ ) ِبرُبْػَوةٍ يعقوب قرأ بضم الراء ) ثس َُ  ( واندرج معو خلف العاشر ا ؽبَ ُأْؾ
َىا )ِبَربْػَوٍة ( وضم الكاؼ ابن عامر قرأ بفتح الراء ) ثس ََ َُ  ( واندرج معو عاصم ُأْؾ
 و ابن كثَت ( واندرج معُأْكَلَها( وقرأ بسكوف الكاؼ ) ِبرُبْػَوةٍ قالوف بالصلة قرأ بضم الراء ) ثس
 (  ُأْكَلَها( وقرأ بضم الكاؼ ) ِبرُبْػَوةٍ أبو جعفر قرأ بضم الراء ) ثس

 ( وأماؿ )مرضات( ُأْكَلَهاوقرأ بضم الكاؼ )(  ِبرُبْػَوةٍ قرأ بضم الراء )مث الكسا ف 
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وقػػػرأ (  ةٍ ِبرُبْػػػػوَ وقػػػرأ بضػػػم الػػػراء )( البػػػدؿ )َفَآتَػػػْت( ٖمػػػع ) وبالنقػػػل يف )مػػػَن انفسػػػهم( مث ورش علػػػى طػػػوؿ اؼبتصػػػل 
 وال تغليظ يف )فطل( ( ُأْكَلَها بسكوف الكاؼ )

 (   ُأْكَلَها( وقرأ بضم الكاؼ ) ِبرُبْػَوةٍ مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل قرأ بضم الراء )
 ( ُأْكَلَها( وقرأ بضم الكاؼ ) ِبرُبْػَوةٍ وقرأ بضم الراء ) و)بربوة أصاُّا(يف )من أنفسهم(خلف بالسكت  ثس

 (ْٕ٘ٙ َمُلوَف َدِصيٌد )َواللَُّه ِدَما تػَ 
 قالوف
َتْجِدي ِمْن َتْحِاَتا اأْلَنْػَتاُر َلُه ِكيَتا ِمْن ُ ػ ّْ الجََّمػَداِت َوَأَصػادَُه َنِخيٍ  َوَأْعَباٍب َتُكوَف َلُه َجبٌَّة ِمْن َأْف  سْ َأَحدُ ُ أَلَػَواُّ 

 ٌر كَاْحاَػَدَءْي ِإْعَصاٌر ِكيِه نَا آُء كََ َصادَػتَ آاْلِكبَػُد َوَلُه ُذرّْلٌَّة ُضَ فَ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف اؼبيم 

  اؼبنفصل  توسطمث قالوف على 
 مث خالد على طوؿ اؼبنفصل والتحقيق  يف )اْلإار( 

 مث السوسف على قصر اؼبنفصل أدغم الراء بالالـ )اْْلَنْػَهاُر َلُو ( 
 وبالسكت على )اْلإار( على طوؿ اؼبنفصل مث خالد 
 وبال غنة يف )لبَِيٍل َوأَْعَناٍب(بالسكت  على )اْلإار( اؼبنفصل و  على طوؿمث خلف 

 واندرج معو أبو جعفر َأْف( مْ على قصرىا يف )َأَحدُكُ مث قالوف بالصلة 
 َأْف( مْ وبصلة اؼبيم )َأَحدُكُ مث ابن كثَت بصلة اؽباء )فيو( 

 اؼبنفصلتوسط َأْف(على  مْ مث قالوف بالصلة على توسطها يف )َأَحدُكُ 
  َأْف(وبالنقل يف )اْلإار( مْ وطوؿ الصلة يف )َأَحدُكُ واؼبتصل على طوؿ اؼبنفصل  مث ورش

 وبال غنة يف )لبَِيٍل َوأَْعَناٍب( يف )اْلإار( على السكتَأْف( مْ يف )َأَحدُكُ مث خلف بالسكت 
 (ٕٙٙتَػاَػَفكَُّدوَف ) سْ َ َذِلَك لُػبَػيُّْن اللَُّه َلُكُس اْْلَلَاِت َلَ لَّكُ 

 ضبػػػزة ثػػس     ( البػػدؿٖمػػع )بالنقػػل ورش  ثػػس    وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػَت وأبػػػو جعفػػر قػػالوف بالصػػلة ثػػس    وفقػػال
 بالسكت يف )اْليات( 

 ِمَن اأْلَْرضِ  سْ َأْخَدْجَبا َلكُ  آَوِممَّ  سْ أَْنِفُقوا ِمْن بَيَّْباِت َما َ َسْباُ  آأَلػَُّتا الَِّذلَن َآَمُبو  آل
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 قصر اؼبنفصل بسكوف ميم اعبمع على قالوف 
       واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث قالوف بالصلة 

  ووصال ووقفا بالنقل يف )اْلرض( واندرج بوجو النقل ضبزة  مث ورش على طوؿ اؼبنفصل
 يف )اْلرض( مث ضبزة بالسكت 

 مث ورش مع وجهف البدؿ التوسط والطوؿ 
 َأْف تُػْغِمُضوا ِكيِه  دَِآِخِذلِه ِإْلَّ  سْ تَػَيمَُّموا اْلَخِبيَت ِمْبُه تُػْبِفُقوَف َوَلْساُ َواَل 

 : ٖ٘٘- ٕٙ٘:للبزي عشرة أبيات البيت رقم  ٕٙ٘الشاطبية يف البقرة رقم
 َشدٍّد )تيمموا(      وتاء )توىف( يف النسا عنو ؾْبِمال للبزيويف الوصل 

  ٕٔ٘-ٚٓ٘( أبيات ٙتقريبا )الطيبة من فرش سورة البقرة 
 يف الوصل تا تيمموا اشدد تلقف    تلو ال تنازعوا تعارفوا 

 )أي البزي(إىل قولو : ويف الكل اختلف لو 
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 اؼبنفصل مث قالوف على توسط 
 ( دَِآِخِذلهِ ( البدؿ يف )ٖمع )على طوؿ اؼبنفصل مث ورش 

 واندرج معو أبو جعفرل مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفص
 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 

 مث قنبل بالصلة يف اؼبيم وبصلة اؽباء )منو( و)بآخذيو( 
 وبالصلة باؼبيم و بصلة اؽباء )منو( و)بآخذيو(( حركات ٙ)مث البزي قرأ )وال تّػَيمَُّموا( مع اؼبد الالـز 

 (َٕٚٙأفَّ اللََّه َغِباّّ َحِميٌد ) آَواْعَلُمو 
    واندرج معو ضبزةورش على طوؿ اؼبنفصل ثس      قالوف على توسط اؼبنفصل ثس    قالوف على قصر اؼبنفصل 

 ِء آدِاْلَفْحشَ  سْ الشَّْياَاُف لَِ دُُ ُس اْلَفْقَد َولَْ ُمدُ ُ  
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 الح)وعدنا ( صبيعا دوف ما ألف   :  ......... ٘٘ٗ-ٖ٘ٗالشاطبية يف البقرة رقم 
 و)يأُمُرىم( أيضا و)تأُمُرىم( تال     لوم( و)يأمرُُكم( وإسكاف )بارِْ كُ 

 ـبتلسا جال  الدوريو)ينُصرُكم( أيضا و)يشِعرُُكم( وكم   جليل عن 
 بطال واػبلف حالطيبة : )بار كم( سكن أو اختلس 

اف[ ] ويػػػأُمرْكم : وجػػػػو للػػػػدوري يػػػػاُمرْكم : السوسػػػػف [ ] يػػػػأُمركم : بػػػػاختالس الضػػػػمة علػػػػى الػػػػراء للػػػػدوري وجػػػػو تػػػػ
 ]يأُمرُكم: الباقوف[

 قالوف قرأ بضم الراء )يأُمرُكم ( 
( ٗ( وجػػو وقفػػا علػػى الفحشػػاء باإلبػػداؿ ألفػػا مػػع القصػػر والتوسػػط والطػػوؿ مث التسػػهيل مػػع اؼبػػد)٘مث ىشػػاـ ب)

 حركات مث القصر 
 ( حركات مع التسهيل والقصر ٙ( أوجو )الفحشاء ( إال أف لو الطوؿ )٘مث خلف مع )
 ة مث قالوف بالصل
اؽبمزة يف)َويَػاُمرُُكْم ( وجػا ز انػدراج أس جعفػر إذا وقػف علػى العػارض للسػكوف دبػد الفحشػاء  إبداؿمث ورش وقرأ ب

 ( حركات ٙ)
 مث أبو جعفر )َويَاُمرُُكْم ( دبد )الفحشاء( أربع حركات 

 االختالس دوري بمث دوري بسكوف الراء يف )َويَْأُمرُْكْم ( ومث 
 وأبدؿ اؽبمزة ألفا )َويَاُمرُْكْم( مث السوسف بسكوف الراء

 َمْغِفَدًة ِمْبُه َوَكْضاًل  سْ َواللَُّه لَِ دُ ُ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ورش بًتقيق راء )مغفرة(  ثس
 واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 مث ابن كثَت بصلة اؽباء يف )منو( وصلة اؼبيم
 (َٕٛٙواللَُّه َواِسٌع َعِليٌس )

 قالوف
 ُء آا اْلِحْكَمَة َمْن َلشَ لُػْؤتِ 
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 قالوف 
( حركػات مث ٗ( أوجو )يشاء( بإبداؿ اؽبمزة ألف مػع القصػر والتوسػط والطػوؿ مث التسػهيل باؼبػد )٘مث ىشاـ ب)

 القصر 
 ( حركات( ٙ( أوجو )يشاء ( إال أف اؼبد مع التسهيل ب)٘مث خالد كبو ىشاـ ب)

 ( أوجو )يشاء( ٘و))من يشاء(مث خلف بال غنة 
 ورش قرأ )يوِت( واندرج معو السوسف وأبو جعفر مث 

ًدا َ ِجيًدا   َوَمْن لُػْؤَت اْلِحْكَمَة كَػَقْد ُأوِتَا َخيػْ
ال    كػػتغن النػػذر مػػن يػػؤت واكسػػر      / الػػراءات والالمػػات واوقػػف علػػى حػػالػػدرة : وباليػػاء إف ربػػذؼ لسػػاكنو 

 (ٔ٘-ٓ٘اؼبرسـو )البيت
 قفيب بالياء ظالطيبة : من يؤت كسر التا 

] مػػن يػػؤِت  وقفػػا : يعقػػوب ، مػػن يػػؤِت وصػػال يعقػػوب [ ] مػػن يػػؤَت : البػػاقوف[ ] يػػوَت : ورش والسوسػػف وأبػػو 
 جعفر وضبزة وقفا [

 قالوف قرأ )يؤَت ( بفتح التاء واندرج معو اعبميع ما عدا 
( أوجػػو ٖؿ يف )أوِت( )مث ورش قػػرأ بإبػػداؿ اؽبمػػزة واوا وفػػتح التػػاء )يػػوَت( وترقيػػق الػػراء يف )خػػَتا(و )كثػػَتا( والبػػد

 وِت(اُ وبالنقل يف )فقُد 
 مث السوسف أبدؿ اؽبمزة واوا وفتح التاء )يوَت( واندرج معو أبو جعفر  

 وبالتحقيق يف )فقْد أوِت( مث خلف بال غنة يف )من يؤَت ( 
 خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )فقْد أُوِت(  ثس

 وقف عليها أتبت الياء  مث يعقوب قرأ وصال بكسر التاء )يُػْؤِت( وإذا
 (ُٜٕٙأوُلو اأْلَْلَباِب ) َوَما َلذَّ َُّد ِإْلَّ 

    قالوف 
     قالوف على توسط اؼبنفصل ثس
  وبالنقل يف )اْللباب( واندرج معو بوجو النقل ضبزة  ورش على طوؿ اؼبنفصلثس 
 وقفا بالسكت يف )اْللباب( ضبزة ثس
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 ِمْن َنْذٍر كَِإفَّ اللََّه لَػْ َلُمُه  سْ َنَذْرتُ  ِمْن نَػَفَقٍة َأوْ  سْ أَنْػَفْقاُ  آَومَ 
 على قصر اؼبنفصل قالوف 

       واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
  اؼبنفصل  توسطمث قالوف على 

 مث قالوف بالصلة 
 والنقل يف )نفقة أو( على طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
 ة أو( بالتحقيق يف )نفقعلى طوؿ اؼبنفصل مث ضبزة 

 بالسكت يف )نفقة أو(على طوؿ اؼبنفصل و مث خلف 
 (َٕٓٚوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَْنَصاٍر )

 قالوف ودخل معو وجو غبمزة بالتحقيق 
 مث الدوري أماؿ )أنصار( واندرج معو دوري الكسا ف 

 يف )أنصار(ل يقلبالنقل مع التمث ورش 
 كت يف )ِمْن أَْنَصاٍر(مث خلف بالسوالفتح يف )أنصار( مث ضبزة بالنقل 

 ِإْف تُػْبُدوا الصََّدءَاِت كَِبِ مَّا ِ اَ 
 ال حُ و بيغ صفا    وإخفا كسر العُت شما ك: )نِِعمَّا( معا يف النوف فتٌح   ٖٙ٘الشاطبية يف البقرة  رقم 

 وذكر 
 الدرة : )نعما( حز سكن أد

 فىصا ُّز حويف إخفاء كسر العُت  شفاما كالطيبة : معا )نعما( افتح  
 معهم سكنا أس جعفروعن  

 وذكر الوجهاف الشيخ حسن خلف اغبسيٍت يف إرباؼ الربية يف ربرير الشاطبية :  ٖ٘انظر البدور ص 
 مع يهدي كذا اجعال لعيسىنعما اختلس لصيغ بو حال        وتعدو 

 ففف كال الوجهُت تيسَتا اعمال   عنده ويف ىبصموف اقرأ كذلس 
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كسػػرة العػػُت )فِنِعّمػػا( قػػالوف و أبػػو عمػػرو وشػػعبة خبلػػف عػػنهم والوجهػػاف مقػػروء ُّمػػا[   بػػاختالسبسػػكوف العػػُت و ]
]بكسر النوف وبسكوف العُت يف )فِنْعّما( قالوف و أبو عمرو وشعبة خبلف عنهم[ ]بكسر النوف و العُت )فِنِعّما ( 

ضبػػػزة والكسػػػا ف وخلػػػف ورش وابػػػن كثػػػَت وحفػػػص و يعقػػػوب[ ]بفػػػتح النػػػوف وكسػػػر العػػػُت )فَنِعّمػػػا ( ابػػػن عػػػامر و 
 العاشر[

 قالوف بكسر النوف وبسكوف العُت يف )فِنْعّما( واندرج معو أبو عمرو وشعبة خبلف عنهم 
 مث قالوف باختالس كسرة العُت )فِنِعّما( واندرج معو أبو عمرو وشعبة خبلف عنهم 

 مث ورش بكسر النوف و العُت )فِنِعّما( واندرج معو ابن كثَت وحفص 
  على )ىيو(بكسر العُت )فِنِعّما( ووقف باؽباء مث يعقوب 

 مث ابن عامر بفتح النوف وكسر العُت )فَنِعّما ( واندرج معو ضبزة والكسا ف وخلف العاشر
ٌد َلُكْس آَوِإْف ُتْخُفوَ ا َوتُػْؤُتوَ ا اْلُفَقدَ   َء كَػُتَو َخيػْ

 عمرو والكسا ف قالوف قرأ )فْهو( بسكوف اؽباء وتوسط اؼبتصل واندرج معو دوري أس 
 مث ابن كثَت قرأ )فُهو( بضم اؽباء وتوسط اؼبتصل واندرج معو ابن عامر وعاصم ويعقوب وخلف العاشر 

 مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل قرأ )فُهو( بضم اؽباء 
 مث ورش قرأ )فُهو( بضم اؽباء وطوؿ اؼبتصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )توتوىا(  

 اء وتوسط اؼبتصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )توتوىا( واندرج معو أبو جعفر مث السوسف قرأ )فْهو( بسكوف اؽب
 ِمْن َسيَّْئاِتُكْس  سْ َوُلَكفُّْد َعْبكُ 

 افيا ، والغَت بالرفع وكال شتى أ راـ ، وجزموكِ  عن : ويا )ونكفْر( ٖٚ٘الشاطبية رقم 
 مدا شفاوجزمو    حفصناو  شامهمالطيبة : ويا نكفر 

)نكفػػُر ( ابػػن كثػػَت وأبػػو عمػػرو وشػػعبة ويعقػػوب [ ع وضبػػزة والكسػػا ف وأبػػو جعفػػر وخلػػف العاشػػر [ ]]ُنَكفٍّػػْر: نػػاف
 ]ُيَكفٍُّر : حفص وابن عامر[

  ُنَكفٍّْر( قالوف قرأ بنوف العظمة وجـز الراء )
 مع وجهف البدؿ التوسط والطوؿ يف )َسيٍَّكاِتُكْم(  ُنَكفٍّْر( مث ورش قرأ بالنوف وجـز الراء )

 ووقف )سيياتكم(  ُنَكفٍّْر( زة قرأ بالنوف وجـز الراء )مث ضب
   واندرج معو أبو جعفرُنَكفٍّْر( مث قالوف بالصلة قرأ بالنوف وجـز الراء )
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 وبالصلة  (مث ابن كثَت قرأ بالنوف وبرفع الراء يف )نكفرُ 
 مث أبو عمرو قرأ بالنوف يف )نكفُر( وبرفع الراء واندرج معو شعبة ويعقوب 

 ن عامر قرأ بالياء )يكفُر( واندرج معو حفصمث اب
 (َٕٔٚواللَُّه ِدَما تَػْ َمُلوَف َخِبيٌد )

 قالوف
 ءُ آَمْن َلشَ َوَلِكنَّ اللََّه لَػْتِدي  سْ لَْيَس َعَلْيَك ُ َدا ُ 

 قالوف 
 ( أوجو على )يشاء(٘مث ىشاـ وقف ب)

       واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 تقليل يف )ُىَداُىْم( مث ورش بال

  ُء(آ)َمْن َيشَ وبال غنة ( أوجو على )يشاء( ٘ووقف ب)مث خلف باإلمالة 
 ( أوجو على )يشاء( ٘ووقف ب)مث خالد بغنة 
 ماؿ )ُىَداُىْم( واندرج معو خلف العاشر أمث الكسا ف 

 َوَما تُػْبِفُقوا ِمْن َخْيٍد َكِِلَنْػُفِسُكْس 
 أبو جعفر باإلخفاء يف )ِمْن َخَْتٍ( ثس       باإلبداؿ ياء خالصة )فليانفسكم(خلف الوجو الثاين ثس     قالوف 

 َء َوْجِه اللَّهِ آَوَما تُػْبِفُقوَف ِإالَّ ادِْاغَ 
 ورش على طوؿ اؼبتصل ثس   قالوف 

 (ٕٕٚاَل ُتْظَلُموَف ) سْ َوأَنْػاُ  سْ َوَما تُػْبِفُقوا ِمْن َخْيٍد لُػَوؼَّ ِإلَْيكُ 
 عبمعبسكوف ميم اقالوف 

 الالـ )ُتْظَلُموَف(  غليظمث ورش بت
 واندرج معو ابن كثَت مث قالوف بالصلة 

 )  مث خلف بال غنة يف )َخَْتٍ يُػَوؼَّ
 وبالصلة  مث أبو جعفر باإلخفاء يف )ِمْن َخَْتٍ(
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َء ِمػَن الاػََّ فُّػِف آَلْحَسبُػُتُس اْلَجاِ ُ  َأْغِبيَػِء الَِّذلَن ُأْحِصُدوا ِكا َسِبيِ  اللَِّه اَل َلْسَاِايُ وَف َضْددًا ِكا اأْلَْرِض آِلْلُفَقدَ 
 اَل َلْس َُلوَف البَّاَس ِإْلَحاكًا سْ ِدِسيَما ُ  سْ تَػْ دِكُػتُ 

 ضاه وَل يلـز قياسا مؤصالر    ظبا: و)وْبَسُب( كسر السُت مستقبال  ٖٛ٘الشاطبية يف البقرة رقم 
 قفد ، واكسره أالدرة : وميسرة افتح    كيحَسب 

 بتتص ن يفتبوا    كة : ووبسب مستقبال بفتح سُت  الطيب
 ]وَبَْسبُػُهم: ابن عامر وعاصم وضبزة وأبو جعفر [ ] وَبِْسبُػُهم : الباقوف[

 واندرج معو يعقوبقالوف قرأ على توسط اؼبتصل وبكسر السُت )وَبِْسبُػُهم ( 
 يَماُىْم( على توسط اؼبتصل قرأ بكسر السُت )وَبِْسبُػُهم ( وقلل )ِبسِ  أبو عمرومث 

 أماؿ )ِبِسيَماُىْم( واندرج معو خلف العاشر و قرأ بكسر السُت )وَبِْسبُػُهم ( و مث الكسا ف على توسط اؼبتصل 
 واندرج معو ابن كثَتقرأ بكسر السُت )وَبِْسبُػُهم ( و مث قالوف بالصلة 

 مث ابن عامر قرأ بفتح السُت )وَبَْسبُػُهم ( واندرج معو عاصم 
 فتح السُت )وَبَْسبُػُهم ( وبالصلة مث أبو جعفر قرأ ب

  وبالنقل يف )اْلرض( قرأ بكسر السُت )وَبِْسبُػُهم ( وعلى فتح )ِبِسيَماُىْم(على طوؿ اؼبتصل   مث ورش
 قرأ بكسر السُت )وَبِْسبُػُهم ( وعلى تقليل )ِبِسيَماُىْم( على طوؿ اؼبتصل   مث ورش

 بُػُهم ( وباإلمالة يف )ِبِسيَماُىْم( والسكت على )اْلرض( قرأ بفتح السُت )وَبْسَ على طوؿ اؼبتصل   ضبزةمث 
 أماؿ )ِبِسيَماُىْم( على التحقيق يف )اْلرض(  (مث خالد قرأ بفتح السُت )وَبَْسبُػُهم 

 (َٖٕٚوَما تُػْبِفُقوا ِمْن َخْيٍد كَِإفَّ اللََّه ِدِه َعِليٌس )
 أبو جعفر باإلخفاء يف )ِمْن َخَْتٍ( ثس    قالوف 

َلْحَزنُوَف  سْ َواَل  ُ  سْ َواَل َخْوٌؼ َعَلْيتِ  سْ ِعْبَد رَدّْتِ  سْ َأْجُد ُ  سْ كَػَلتُ ِسدِّا َوَعاَلنَِيًة دِاللَّْيِ  َوالبػََّتاِر  سْ لَن لُػْبِفُقوَف َأْمَواَلتُ الَّذِ 
(ٕٚٗ) 

 ] وال خوَؼ عليُهم : يعقوب [ ] وال خوٌؼ عليُهم : ضبزة[ ] وال خوٌؼ عليِهم : الباقوف[ 
 بسكوف ميم اعبمع  قالوف

 مث خالد بضم اؽباء يف )عليُهم( 
 مث يعقوب قرأ )وال خوَؼ عليُهم( 

 وقرأ بضم اؽباء يف )وال خوٌؼ عليُهم(  يف )ِسرًّا َوَعاَلنَِيًة(مث خلف بال غنة 
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 مث خلف بالسكت )فلهْم أجرىم( وضم اؽباء )عليُهم( 
 ْم(َأْجُرىُ  مْ يف )فَػَلهُ  مث ورش ترقيق الراء )سرا( وقلل )النهار( وطوؿ الصلة

 مث أبو عمرو أماؿ )النهار( 
       واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ْم(َأْجُرىُ  مْ يف )فَػَلهُ على قصرىا و مث قالوف بالصلة 

 ْم(َأْجُرىُ  مْ يف )فَػَلهُ على توسطها بالصلة و مث قالوف 
 وـُ الَِّذي لَػَاَخبَّاُُه الشَّْياَاُف ِمَن اْلَمسّْ الَِّذلَن لَْ ُ ُلوَف الدّْدَا اَل لَػُقوُموَف ِإالَّ َ َما لَػقُ 

 قالوف 
 مث ضبزة أماؿ )الربا( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر 

 اؽبمزة يف )يَاُكُلوَف( واندرج معو السوسف وأبو جعفر إبداؿمث ورش قرأ ب
 ِإنََّما اْلبَػْيُع ِمْجُ  الدّْدَا  آءَاُلو  سْ َذِلَك دِ َنػَّتُ 

 ف ميم اعبمع وقصر اؼبنفصل قالوف بسكو 
 على توسط اؼبنفصلمث قالوف 

 أماؿ )الربا( على توسط اؼبنفصل و مث الكسا ف 
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 مث ضبزة أماؿ )الربا( 
       واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرعلى قصر اؼبنفصل بالصلة مث قالوف 
 على توسط اؼبنفصل بالصلة مث قالوف 
ـَ الدّْدَا َوَأَح َّ اللَّ   ُه اْلبَػْيَع َوَحدَّ

 ضبزة أماؿ )الربا( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر  ثس    قالوف 
 ِإَلى اللَِّه  ~َءُه َمْوِعَظٌة ِمْن رَدِّْه كَانْػاَػَتى كَػَلُه َما َسَلَف َوَأْمُدهُ آَكَمْن جَ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 على توسط اؼبنفصلمث قالوف 

 أماؿ )فَانْػتَػَهى( توسط اؼبنفصل و  علىمث الكسا ف 
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 وطوؿ اؼبنفصل وفتح )فانتهى(مث ورش على طوؿ اؼبتصل 
 مث ورش بالتقليل يف )فَانْػتَػَهى( 

 وعلى توسط اؼبنفصلمث ابن ذكواف أماؿ )َجاَءُه( على توسط اؼبتصل 
 ى( وأماؿ )فَانْػتَػهَ وعلى توسط اؼبنفصل مث خلف العاشر أماؿ )َجاَءُه( على توسط اؼبتصل 

 وأماؿ )فَانْػتَػَهى(وعلى طوؿ اؼبنفصل مث ضبزة أماؿ )َجاَءُه( على طوؿ اؼبتصل 
 َوَمْن َعاَا كَُ ولَِئَك َأْصَحاُب البَّاِر 

 على توسط اؼبتصل قالوف 
 مث دوري أماؿ )النار( واندرج معو السوسف ودوري الكسا ف 

 مث ورش على طوؿ اؼبتصل وقلل )النار( 
 وفتح )النار( تصلمث ضبزة على طوؿ اؼب

 (ِٕ٘ٚكيَتا َخاِلُدوَف ) سْ  ُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثس   قالوف 

 لَْمَحُق اللَُّه الدّْدَا َولُػْدِدا الصََّدءَاِت 
 ضبزة أماؿ )الربا( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر   ثس     قالوف

 (ٕٙٚيٍس )َواللَُّه اَل ُلِح ُّ ُ  َّ َ فَّاٍر أَثِ 
 قالوف 

 ورش بالنقل وتقليل )َكفَّاٍر(  ثس
 مث دوري أماؿ )َكفَّاٍر( واندرج معو السوسف ودوري الكسا ف 

 وبالفتح )كفار(وقفا مث خلف بالنقل 
 بالسكتخلف بالسكت وقفا مث 
َواَل  سْ َواَل َخْوٌؼ َعَلْيتِ  سْ ِعْبَد رَدّْتِ  سْ َأْجُد ُ  سْ َلتُ َ اَة ِإفَّ الَِّذلَن َآَمُبوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَأءَاُموا الصَّاَلَة َوَآتَػُوا الزَّ  
 (َٕٚٚلْحَزنُوَف ) سْ  ُ 

 ] وال خوَؼ عليُهم : يعقوب [ ] وال خوٌؼ عليُهم : ضبزة[ ] وال خوٌؼ عليِهم : الباقوف[
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 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 مث ضبزة قرأ بتنوين )وال خوٌؼ( وضم اؽباء )عليُهم( 

 وب قرأ بفتح الفاء وضم اؽباء )وال خوَؼ عليُهم( مث يعق
       واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ْم(َأْجُرىُ  مْ يف )ؽبَُ مث قالوف بالصلة على قصرىا 

 ْم(َأْجُرىُ  مْ يف )ؽبَُ مث قالوف على توسطها 
 ْم(َأْجُرىُ  مْ يف )ؽبَُ مث خلف بالسكت 

 ْم(َأْجُرىُ  مْ وطوؿ الصلة يف )ؽبَُ  ( وتغليظ الالـ يف )الصَّاَلَة(( البدؿ يف )َآَمُنوا() َوَآتَػُواٖمث ورش مع )
 (ُٕٛٚمْؤِمِبيَن ) سْ ِإْف ُ ْباُ  آأَلػَُّتا الَِّذلَن َآَمُبوا اتػَُّقوا اللََّه َوَذُروا َما دَِقَا ِمَن الدّْدَ  آلَ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث السوسف قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )مومنُت( 

 واندرج معو ابن كثَتصلة مث قالوف بال
 وقرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )مومنُت(مث أبو جعفر بالصلة 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل والصلة 

 مث الكسا ف أماؿ )الربا( واندرج معو خلف العاشر 
 (وقرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )مومنُتمث ورش على قصر  البدؿ يف )آمنوا(وطوؿ اؼبنفصل 

  بإبداؿ اؽبمزة واوا  مث ضبزة أماؿ )الربا( مع طوؿ اؼبنفصل ووقف على )اؼبومنُت(
 طوؿ البدؿ  ثسمث ورش على توسط و

 كَِإْف َلْس تَػْفَ ُلوا كَْ َذنُوا ِدَحْدٍب ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه 
 فاصىت ف: وقل )فأذنوا( باؼبد واكسر  ٜٖ٘الشاطبية يف سورة البقرة رقم 

 صاحةفذنوا وال ،   وبالفتح أف تذكر بنصب الدرة : فأ
 فوةٍ ص يفالطيبة : فأذنوا امدد واكسر     

 ] فآذنوا : شعبة وضبزة[ ] فأذنوا : الباقوف[
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 قالوف قرأ )فأذنوا( بإسكاف اؽبمزة وفتح الذاؿ 
 مث ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )فاذنوا( واندرج معو السوسف وأبو جعفر 

 ( واندرج معو ضبزةمث شعبة قرأ )فكاذنوا
 (ٜٕٚاَل َتْظِلُموَف َواَل ُتْظَلُموَف ) سْ رُُءوُس َأْمَواِلكُ  سْ كَػَلكُ  سْ َوِإْف تُػْباُ 

     ( البدؿ يف )ُرُءوُس( وتغليظ  الالـ يف )ُتْظَلُموَف( ٖورش مع ) ثس    قالوف بسكوف ميم اعبمع
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثس

 ُذو ُعْسَدٍة كَػَبِظَدٌة ِإَلى َمْيَسَدةٍ  َوِإْف َ افَ 
 صالأ: و)ميسَرٍة( بالضم يف السُت  ٜٖ٘الشاطبية يف البقرة رقم 

 د أالدرة : وميسرة افتحاً كيحسب 
 نصرِ االطيبة : ميسرة الضم 

 ذ إ: والعْسُر واليْسُر أتقال واْلْذُف وسْحَقا واْلْكُل  ٘ٚ-ٗٚالدرة البيت 
 ] ُعْسرة : الباقوف[ ] َمْيُسرة : نافع [ ] َمْيَسرة : الباقوف[ ] ُعُسرة : أبو جعفر [

 قالوف قرأ بضم السُت يف )ميُسرٍة( 
 قرأ بفتح السُت )َمْيَسَرٍة ( واندرج معو وجو الفتح الكسا ف مث ابن كثَت 

 مث الكسا ف قرأ بفتح السُت )َمْيَسَرٍة ( وأماؽبا خبلف وقفا 
 رٍة( وبًتقيق الراء )فَػَنِظَرٌة ( وبالنقل يف )فَػَنِظَرٌة ِإىَل ( مث ورش قرأ بضم السُت يف )ميسُ 

 وقرأ بفتح السُت )َمْيَسَرٍة (مث خلف بالسكت يف الساكن اؼبفصوؿ )فَػَنِظَرٌة ِإىَل(  
 مث أبو جعفر قرأ بضم السُت يف )ُعُسَرٍة (وفتح سُت )َمْيَسرٍة(

ٌد َلُكسْ   َوَأْف َتَصدَُّءوا َخيػْ
 امب: و)تصَّدَُّقوا( ِخفٌّ  ٓٗ٘قرة رقم الشاطبية يف الب

ُقوا : الباقوف[]أف   َتَصّدقوا : عاصم [ ] أف تصَّدَّ
ُقوا( وانػدرج أبػو جعفػر ويعقػوب وخلػف العاشػر وابػن كثػَت وأبػو عمػرو وابػن عػامر  قالوف قرأ بتشػديد الصػاد )تصَّػدَّ

 وضبزة والكسا ف 
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 راء يف )خَت( مث ورش قرأ بتشديد الصاد )تصَّدَُّقوا( وبًتقيق ال
 مث عاصم بتخفيف الصاد )أف َتَصّدقوا(

 (ٕٓٛتَػْ َلُموَف ) سْ ِإْف ُ ْباُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس   قالوف 

 (ٕٔٛاَل لُْظَلُموَف ) سْ َواتػَُّقوا لَػْوًما تُػْدَجُ وَف ِكيِه ِإَلى اللَِّه ثُسَّ تُػَوكَّى ُ  ُّ نَػْفٍس َما َ َسَبْي َو ُ 
 ولد العال: )تُػْرَجعوف( قل   بضم وفتح عن سوى  ٓٗ٘الشاطبية يف البقرة رقم 

 اضبما   إذا كاف لألخرى وذو يوما ظالشاطبية الطيبة : ترجع الضم افتحا واكسر 
ْرِجعوف : أبو عمرو ويعقوب [ ]يوماً تُػْرَجعوف : الباقوف[ ََ  ]يوماً َت

 قالوف قرأ بضم التاء وفتح اعبيم )تُرَجعوف(
 مع الفتح يف )توىف( بتغليظ الالـ يف )يُْظَلُموَف( مث ورش 

 مث قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر
 بالتقليل يف )توىف( بتغليظ الالـ يف )يُْظَلُموَف( و مث ورش 

 مث ضبزة أماؿ )توىف( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر 
 اؼبيم وبصلو اؽباء )فيو( مث ابن كثَت قرأ بضم التاء وفتح اعبيم )تُرَجعوف( وبصلة

ْرِجعوف( واندرج معو يعقوب بفتح التاء وكسر اعبيم مث أبو عمرو قرأ ََ  )يوماً َت
 َأَجٍ  ُمَسمِّى كَاْ ُاُبوُه  ~ِدَدْلٍن ِإَلى سْ ِإَذا َتَدالَػْباُ  آأَلػَُّتا الَِّذلَن َآَمُبو  آلَ 

 على قصر اؼبنفصل قالوف 
 وأبو جعفر واندرج معو ابن كثَت مث قالوف بالصلة 

  اؼبنفصل  توسطلى مث قالوف ع
 و بالصلة  اؼبنفصل توسطمث قالوف على 

 بالنقل يف )بديٍن إىل( على طوؿ اؼبنفصل و  مث ورش
 بالتحقيق يف)بديٍن إىل( على طوؿ اؼبنفصل و مث ضبزة 
 بالسكت يف )بديٍن إىل( و  على طوؿ اؼبنفصل مث خلف
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 ؿ البدؿ )آمنوا( والنقل يف )بديٍن إىل(   على توسط مث طو على طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 
َبكُ   َ اِتٌ  دِاْلَ ْدِؿ   سْ َوْلَيْكُاْ  دَػيػْ

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  قالوف بالصلة ثس    قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 َ َما َعلََّمُه اللَُّه َ اِتٌ  َأْف َلْكُاَ   َواَل لَْ َب  

 قالوف 
  يف )َكاِتٌب َأْف(بالسكت و يف )َأْف َيْكُتَب(مث خلف  َب(يف )َأْف َيْكتُ مث خلف بال غنة 

 وأبدؿ اؽبمزة يف )ياب(  يف )َكاِتٌب َأْف(مث ورش بالنقل 
 مث السوسف قرأ )ياب( واندرج معو أبو جعفر

 ْيًئاكَػْلَيْكُاْ  َوْلُيْمِلِ  الَِّذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َوْلَياَِّق اللََّه رَدَُّه َواَل لَػْبَخْس ِمْبُه شَ 
 قالوف 

 ورش على توسط )شيكا( مث 
 مث ورش على طوؿ )شيكا( 

 مث ضبزة وقف )شيا( و)شّيا( 
 مث ابن كثَت بصلة اؽباء )منو(
 ُ َو كَػْلُيْمِلْ  َولِيُُّه دِاْلَ ْدؿِ َأْف لُِم َّ اَل َلْسَاِايُع َسِفيًتا َأْو َضِ يًفا َأْو كَِإْف َ اَف الَِّذي َعَلْيِه اْلَحقُّ 

 : وعن كلٍّ )يِبل ُىو( اقبال ٓ٘ٗطبية : البيت رقم الشا
 ال فحرؾ ضبد و أ: وىو ىف ، يبل ىو ، أسكنا  ٗٙالدرة : البيت رقم 

 داببت ت: واػبلف يبل ىو  ٜٖٗالطيبة : البيت رقم 
 قالوف 

 مث خلف بال غنة يف )أف يبل( 
 مث أبو جعفر قرأ بسكوف اؽباء )يِبلَّ ْىو( 

 يًها أَْو َضِعيًفا أَْو(يف )َسفِ مث ورش بالنقل 
 يف )أَْف يبُِلَّ( وبال غنةيف )َسِفيًها أَْو َضِعيًفا أَْو( مث خلف بالسكت 

 َواْسَاْشِتُدوا َشِتيَدْلِن ِمْن رَِجاِلُكْس 
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 قالوف
 ِإْحَداُ َما كَػُاذَ َّْد ِإْحَداُ َما اأْلُْخَدى ِء َأْف َتِض َّ آِممَّْن تَػْدَضْوَف ِمَن الشَُّتدَ كَػَدُجٌ  َواْمَدأَتَاِف كَِإْف َلْس َلُكونَا رَُجَلْيِن 

 از ف: ويف )أف تضل( الكسر  ٔٗ٘الشاطبية رقم 
 صاحةفالدرة : وبالفتح )أف( )ُتْذِكْر( بنصب 

 زفالطيبة : وكسر )أف تضل( 
 تعدالفا ، وارفع الرا حق: وخففو    )فُتْذِكَر( ٔٗ٘الشاطبية رقم 

 صاحةف( بنصب الدرة : وبالفتح )أف( )ُتْذِكرْ 
 دفا خففا     والرفع حقالطيبة : تذكر 

] إف تضل : ضبزة[ ] أف تضل : الباقوف[ ]فَػُتْذِكَر : ابن كثَت وأبو عمرو ويعقوب [ ] فَػُتذَِكُر : ضبزة[ ] فَػُتذَِكَر : 
 الباقوف[

الكػاؼ مػع نصػب الػراء  )الشػهداِء يَػن ( وفػتح الػذاؿ وتشػديدقالوف قرأ بإبػداؿ اؽبمػزة الثانيػة يػاء خالصػة مفتوحػة 
 )فُتذَّكَر(

وقػرأ بسػكوف الػذاؿ وزبفيػف الكػاؼ ونصػب الػراء )فُتْذِكَر(وانػدرج بتسهيل الثانية ياء )الشهداِء يَػن ( مث ابن كثَت 
 معو رويس 

قلل )إحدانبا( معا وأماؿ )اْلخرى( وقرأ بسكوف الػذاؿ وزبفيػف بتسهيل الثانية ياء )الشهداِء َين ( مث أبو عمرو 
 ؼ ونصب الراء )فُتْذِكَر( الكا

وفػتح )إحػدانبا( معػا وتقليػل )اْلخػرى( وفػتح )الشػهداِء يَػن ( مث ورش بطوؿ اؼبتصػل وتسػهيل الثانيػة يػاء خالصػة 
 وترقيق راء )فتذكر(الذاؿ وتشديد الكاؼ ونصب الراء من )فَػُتذَكٍَّر( 

 وترقيق راء )فتذكر(مث ورش بتقليل )إحدانبا( معا و)اْلخرى( 
 وفتح الذاؿ وتشديد الكاؼ مع نصب الراء )فُتذَّكَر(بتحقيق اؽبمزتُت واندرج معو عاصم  عامرابن مث 

 مث روح بتحقيق اؽبمزتُت وقرأ بسكوف الذاؿ وزبفيف الكاؼ ونصب الراء )فُتْذِكَر( 
 وفػػتح الػػذاؿ وتشػػديد الكػػاؼ مػػع نصػػب الػػراءمث الكسػػا ف بتحقيػػق اؽبمػػزتُت وأمػػاؿ )إحػػدانبا( معػػا و)اْلخػػرى( 

 واندرج معو خلف العاشر )فُتذَّكَر( 
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مث خالد على طوؿ اؼبتصل وقرأ بكسر اؽبمزة )إف تضل( وقرأ بفتح الذاؿ وتشديد الكاؼ ورفع الراء من )فُتذَكٍُّر( 
 وأماؿ معا )إحدانبا( و)اْلخرى( 

ل( وقرأ بفتح الذاؿ وتشديد وعلى طوؿ اؼبتصل وقرأ بكسر اؽبمزة )إف تض يف )فَػَرُجٌل َواْمَرأَتَاِف( مث خلف بال غنة 
 الكاؼ ورفع الراء من )فُتذَكٍُّر( وأماؿ معا )إحدانبا( و)اْلخرى(

 ُء ِإَذا َما ُاُعوا آَواَل لَْ َب الشَُّتدَ 
 الوجو الثاين بإبداؽبا واوا واندرج معو ابن كثَت وأبو عمرو ورويس  ثسقالوف بإبداؿ اؽبمزة الثانية بتسهيلها 

 بالتحقيق باؽبمزتُت واندرج معو ابن ذكواف وعاصم والكسا ف وخلف العاشر تصل و على توسط اؼبمث ىشاـ 
 بتحقيق اؽبمزتُت على طوؿ اؼبتصل و مث ضبزة 

 إبداؽبا واوا وطوؿ اؼبتصل  ثسمث ورش )ياب( وإبداؿ اؽبمزة الثانية بالتسهيل و
بداؽبا واوا وتوسط اؼبتصػل وانػدرج معػو إ ثس)ياب( وإبداؿ اؽبمزة الثانية بالتسهيل على توسط اؼبتصل مث السوسف 

 أبو جعفر 
 َأْف َتْكُاُبوُه َصِغيًدا َأْو َ ِبيًدا ِإَلى َأَجِلهِ  آَواَل َتْسَ ُمو 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث ابن كثَت بصلة اؽباء )تكتبوه( 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 َتًا أَْو َكِبَتًا()َصغِ بالنقل وترقيق الراء فيهما على طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 

  بالتحقيق يف )َصِغَتًا أَْو َكِبَتًا(   على طوؿ اؼبنفصل ضبزةمث 
 يف )َصِغَتًا أَْو َكِبَتًا(مث خلف بالسكت 

 َأالَّ تَػْدتَادُوا  ~ِعْبَد اللَِّه َوَأءْػَوـُ ِللشََّتاَاِة َوَأْاَنىَأْءَسُط  سْ َذِلكُ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 اؼبنفصل مث قالوف على توسط 
 واندرج خالد أَْقَسُط( مْ وبالتحقيق يف )َذِلكُ مث خلف أماؿ )أدَن( على طوؿ اؼبنفصل 

 مث الكسا ف أماؿ )أدَن( على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر 
 وقصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  أَْقَسُط( مْ على قصرىا يف )َذِلكُ مث قالوف بالصلة 
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 على توسط اؼبنفصل  أَْقَسُط( مْ على توسطها يف )َذِلكُ لصلة مث قالوف با
 بالتقليل ورش على طوؿ اؼبنفصل بفتح )أدَن( مث  أَْقَسُط( مْ يف )َذِلكُ مث ورش بطوؿ الصلة 

 أَْقَسُط( وإمالة )أدَن( مْ يف )َذِلكُ مث خلف بالسكت 
َبكُ  ِإْلَّ   َتْكُاُبوَ اُجَباٌح َأالَّ  سْ كَػَلْيَس َعَلْيكُ  سْ َأْف َتُكوَف ِتَجارًَة َحاِضَدًة ُتِدلُدونَػَتا دَػيػْ

 تال عاصموى   وحاضرة معها ىنا ت: ذبارة انصب رفعو يف النسا  ٕٗ٘الشاطبية سورة البقرة رقم 
 لنالطيبة : ذبارة حاضرة لنصب رفع 

 ] ذبارةً  حاضرًة : عاصم [ ] ذبارٌة حاضرٌة : الباقوف[
 ٌة حاضرٌة(  قالوف على قصر اؼبنفصل برفع )ذبار 

 مث قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ برفع )ذبارٌة حاضرٌة( 

 مث قالوف بالصلة 
 مث عاصم قرأ بنصب )ذِبَاَرًة َحاِضَرًة( 

(يف )ُجَناٌح أَ وبالنقل  وترقيق راء )حاضرة(مث ورش على طوؿ اؼبنفصل و برفع )ذبارٌة حاضرٌة(  الَّ
( وبرفع )ذبارٌة حاضرٌة(  مث ضبزة بالتحقيق   يف )ُجَناٌح َأالَّ

( وبرفع )ذبارٌة حاضرٌة(   مث خلف بالسكت  يف )ُجَناٌح َأالَّ
 ِإَذا تَػَبالَػْ ُاسْ  آَوَأْشِتُدو 

     قالوف على توسط اؼبنفصل  ثس     قالوف على قصر اؼبنفصل 
 َتواندرج معو ابن كثورش على طوؿ اؼبنفصل  ثس

 َشِتيٌد َ اِتٌ  َواَل رَّ  آَواَل ُلضَ 
 ذاإ: واقرأ )تضاَر( كذا )وال    ُيضاَر( خِبِفٍّ مع سكوف )وقْدره( فحرؾ  ٓٛ-ٜٚالدرة : البيت رقم

 دؽ    مع )ال يضار(ترفع ، وسكن خففا ػبلف  حق: ُتضاَر  ٜٚٗالطيبة : البيت رقم
 [] وال يضاْر : أبو جعفر [ ] وال يضارَّ : الباقوف

 قالوف 
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 يف )َكاِتٌب َواَل(مث خلف بال غنة 
 مث أبو جعفر بسكوف الراء يف )ُيَضاْر( فيكوف مدا الزما كلمف ـبفف 

 َوِإْف تَػْفَ ُلوا كَِإنَُّه ُكُسوٌؽ ِدُكسْ 
 قالوف

 َواتػَُّقوا اللََّه َولُػَ لُّْمُكُس اللَُّه 
 قالوف

 (َٕٕٛواللَُّه ِدُك ّْ َشْاٍء َعِليٌس )
 خلف بالسكت على )شفء( ثس  ورش على توسط وطوؿ اللُت )شفء(  سث   قالوف 
 َعَلى َسَفٍد َوَلْس َتِجُدوا َ اتًِبا َكدَِ اٌف َمْقُبوَضة سْ َوِإْف ُ ْباُ 

 )رىاف( َضم  كسٍر وفتحٍة وقصرٌ  حق: و  ٖٗ٘الشاطبية سورة البقرة رقم 
 ىضبالدرة : )رَِىاف( 

 وا دز حالطيبة : رىاف كسرة  وفتحة ضم وقصر 
 ] فَػُرُىّن : ابن كثَت وأبو عمرو[ ] فرَِىاف : الباقوف[
 قالوف بسكوف ميم اعبمع قرأ )َفرَِىاف( بزيادة ألف 

 مث الكسا ف قرأ )َفرَِىاف( بزيادة ألف وأماؿ )مقبوضة( الوجو الثاين 
 مث أبو عمرو قرأ حبذؼ اْللف وضم الراء واؽباء )فُرُىن( 

 ألف بال غنة )َسَفٍر وَََل(  مث خلف قرأ )َفرَِىاف( بزيادة
 مث قالوف بالصلة قرأ )َفرَِىاف( بزيادة ألف واندرج معو أبو جعفر 

 مث ابن كثَت بالصلة و قرأ )فُرُىن( بضم الراء وحذؼ اْللف 
 دَػْ ًضا كَػْليُػَؤاّْ الَِّذي اْؤُتِمَن َأَمانَػَاُه َوْلَياَِّق اللََّه رَدَُّه  سْ دَػْ ُضكُ كإف آمن 
 : وأبدؿ أخرى اؽبمزتُت لكلهم     إذا سكنت عـز كآدـ أوىال  ٕٕ٘اب اؽبمزة اؼبفردة بيت رقم الشاطبية ب

 الطيبة : والكل مبدؿ كآسى أوتيا
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
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 سبَُِن( بالنقل و مث السوسف قرأ )الَِّذي 
 واندرج معو ابن كثَتمث قالوف بالصلة 

 سبَُِن( بالنقل و َودٍّ( و قرأ )الَِّذي مث أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اؽبمزة )فَػْليػُ 
 يف )فإف آمن(سبَُِن( بالنقل و مث ورش بالنقل وأبدؿ اؽبمزة )فَػْليُػَودٍّ( و قرأ )الَِّذي 

 يف )فإف آمن(مث خلف بالسكت 
 َواَل َتْكُاُموا الشََّتاَاَة 

 )الشهادة(يف مالة الكسا ف باإل ثسقالوف 
 ءَػْلُبُه  َآِثسٌ  ~َوَمْن َلْكُاْمَتا كَِإنَّهُ 

 قالوف 
 قالوف على التوسط  ثس
 واندرج معو ضبزة على وجو قصر البدؿ(  َآِثسٌ ( البدؿ )ٖورش مع ) ثس
 خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة )َوَمْن َيْكُتْمَها(   ثس

 (َٖٕٛواللَُّه ِدَما تَػْ َمُلوَف َعِليٌس )
 قالوف

 ِللَِّه َما ِكا السََّماَواِت َوَما ِكا اأْلَْرضِ  
 يف )اْلرض( خلف بالسكت ثسيف )اْلرض( ورش بالنقل  ثسقالوف 

 ِدِه اللَُّه  سْ َأْو ُتْخُفوُه ُلَحاِسْبكُ  سْ أَنْػُفِسكُ  ~َوِإْف تُػْبُدوا َما ِكا
 قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 

 واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 مع وصلة ميم اعب وصلة اؽباء )زبفوه(مث ابن كثَت 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 
 مث قالوف بالصلة 

 على طوؿ الصلة يف )أَنْػُفِسُكْم أَْو ( على طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
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 على التحقيق يف )أَنْػُفِسُكْم أَْو ( على طوؿ اؼبنفصل و مث ضبزة 
 بالسكت يف )أَنْػُفِسُكْم أَْو (على طوؿ اؼبنفصل و مث خلف 
 ُء آُء َولُػَ ذُّْب َمْن َلشَ آَمْن َلشَ كَػيَػْغِفُد لِ 

 ذا اعبـزش     العال  ظبا: و)يغفْر( مع )يعذْب(  ٗٗ٘-ٖٗ٘الشاطبية سورة البقرة 
 لعال برفعاا ضبالدرة : يغفْر يعذْب 

 صنوى تم كالطيبة : يعفر يعذب رفع جـز  
 : وياسُت أظهر ٕٔٛالشاطبية  باب حروؼ قربت ـبارجها بيت رقم 

 وداً وموبالجنا باػبلف دمعطوفا على قولو )أظهر( : ويف البقرة فقل   )يعذب(  ٕ٘ٛوبيت رقم 
]فيغفػػْر ؼبػػن يشػػاء ويعػػذْب : نػػافع وابػػن كثػػَت وأبػػو عمػػرو وضبػػزة والكسػػا ف وخلػػف العاشػػر [[ ] فيغفػػُر ؼبػػن يشػػاء 

لكسػا ف وخلػف ويعذُب : ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب[ أدغم ]يعذب من: قالوف وأبو عمرو وضبػزة وا
 العاشر [ ]وأظهر : الباقوف[ .

يف )يغفػر  اإلظهػاريغفْر ويعذْب( أدغػم البػاء بػاؼبيم )َويُػَعػذٍّْب َمػْن( وانػدرج معػو دوري بوجػو فقالوف قرأ باعبـز يف )
 ؼبن( وخلف العاشر  والكسا ف 

 مث ابن كثَت باعبـز وأظهر الباء عند اؼبيم )َويُػَعذٍّْب َمْن( 
ْغِفْر( و)يعذْب(مث ورش على طوؿ  ََ  اؼبتصل واعبـز مع اإلظهار يف )َويُػَعذٍّْب َمْن( وقرأ باعبـز يف الفعلُت )يَف

 ( أوجو ٘مث خالد على طوؿ اؼبتصل باعبـز وأدغم الباء باؼبيم )َويُػَعذٍّْب َمْن( ووقف على )يشاء( ب) 
أدغػػػم البػػػاء بػػػاؼبيم  من يشػػػاء()ؼبػػػن يشػػػاء(و) مث خلػػػف علػػػى طػػػوؿ اؼبتصػػػل بػػػاعبـز وأدغػػػم وبػػػال غنػػػة يف اؼبوضػػػعُت

 ( أوجو على )يشاء( ٘)َويُػَعذٍّْب َمْن( و)
مث أبو عمرو على توسط اؼبتصل باعبـز وأدغم الراء بالالـ خبلف عنو يف )فَػيَػْغِفْر ِلَمْن( وأدغم الباء باؼبيم )َويُػَعذٍّْب 

 َمْن( 
 يشاء( ( أوجو على )٘ووقف ب)وباإلظهار  ( ويعذبُ  مث ىشاـ قرأ برفع )يغفرُ 

 واندرج معو عاصم وأبو جعفر ويعقوب وحقق نبزة )يشاء( )يعذب من(  وياإلظهارمث ابن ذكواف بالرفع ُّما 
 (َٕٗٛواللَُّه َعَلى ُ  ّْ َشْاٍء َءِدلٌد )

 خلف بالسكت على )شفء( ثس   ورش على توسط وطوؿ اللُت )شفء(  ثس   قالوف 
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 ِمْن رَدِّْه َواْلُمْؤِمُبوفَ  أُْنِزَؿ ِإلَْيهِ  آَآَمَن الدَُّسوُؿ ِدمَ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 مث السوسف قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا يف )َواْلُموِمُنوَف( واندرج معو أبو جعفر 
 مث قرأ ابن كثَت بصلة اؽباء )ِإلَْيِو(

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
ؽبمزة واوا يف )َواْلُموِمُنوَف( واندرج على القصر ( وقرأ بإبداؿ اَآَمنَ ( البدؿ يف )ٖمث ورش على طوؿ اؼبنفصل ومع )

 ضبزة 
 ِئَكِاِه وَُ ُاِبِه َوُرُسِلِه اَل نُػَفدُّْؽ دَػْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه ُ  ّّ َآَمَن دِاللَِّه َوَمَل 

 العى ضبريف ويف التحرمي صبع ش: والتوحيد يف )وكتابو( ٗٗ٘الشاطبية يف البقرة 
 فاش الطيبة : )كتابو( بتوحيد

 الحالدرة : نفرؽ ياء ، نرفع من نشاء    يوسف نسلكو ، نعلمو ، 
 رفاظالطيبة : )ال نفرؽ( بياء 

 ] وكتابو : ضبزة والكسا ف وخلف العاشر [ ] وكتبو : الباقوف[  ] ال يُػَفرٍُّؽ : يعقوب[ ] ال نفرؽ : الباقوف[
 على توسط اؼبتصل بالنوف )ال نفرؽ(وقرأ قالوف قرأ بضم الكاؼ والتاء وحذؼ اْللف )وكتبو( باعبمع 

 مث يعقوب قرأ )وكتبو( باعبمع وقرأ )ال يُػَفرٍُّؽ( 
 واندرج معو خلف العاشر وقرأ بالنوف )ال نفرؽ(مث الكسا ف قرأ بكسر الكاؼ وفتح التاء وزاد ألفا )وِكَتابو( 

  قرأ بالنوف )ال نفرؽ(و  مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل وقرأ بكسر الكاؼ وفتح التاء وزاد ألفا )وِكَتابو(
 ( البدؿ يف )َآَمَن( ٖمع ) )كٌل آمن(وبالنقل وقرأ بالنوف )ال نفرؽ(مث ورش قرأ )وكتبو( باعبمع 

 وقرأ )وكتابو( وطوؿ اؼبتصليف )كٌل آمن( مث خلف بالسكت 
 َوءَاُلوا َسِمْ َبا َوَأَبْ َبا 

 خلف بالوجو الثاين بالتسهيل يف )وأطعنا( ثسقالوف 
 (َٕ٘ٛك رَدػََّبا َوِإلَْيَك اْلَمِصيُد )ُغْفَدانَ 
 قالوف



 

 
209 

 إذا وصلت آخر الية بالية التالية )اؼبصَت اليكلف( أدغم السوسف الراء بالالـ  -
 ُوْسَ َتانَػْفًسا ِإالَّ اَل ُلَكلُّْف اللَُّه  

( اِ  ا فِ يف )نَػْفسَ ورش بالنقل  ثسقالوف  ( خلف بالسكت ثسالَّ  يف )نَػْفًسا ِإالَّ
َتا َما اْ َاَسَبْي َلَتا مَ   ا َ َسَبْي َوَعَليػْ
 قالوف

 َأْو َأْخاَْ نَا  آِإْف َنِسيبَ  آرَدػََّبا اَل تُػَؤاِخْذنَ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

  اؼبنفصل  توسطمث قالوف على 
 يف )أو أخطانا( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )أخطانا( بالنقل والتحقيق  على طوؿ اؼبنفصل  ضبزةمث 

 )أو أخطانا( وقرأ )أخطانا( سكت المث خلف ب
 على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل يف )أو أخطأنا( و قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )ُتواِخْذنَا( مث ورش 

وانػدرج معػو أبػػو مث السوسػف علػى قصػػر اؼبنفصػل قػرأ بإبػػداؿ اؽبمػزة يف )ُتواِخػْذنَا( وقػػرأ بإبػداؿ اؽبمػزة يف )أخطانػػا( 
 جعفر

 ِإْصًدا َ َما َحَمْلَاُه َعَلى الَِّذلَن ِمْن ءَػْبِلَبا آبَ رَدػََّبا َواَل َتْحِمْ  َعَليػْ 
 ورش على طوؿ اؼبنفصل  ثسقالوف على التوسط  ثسقالوف على قصر اؼبنفصل 

ْلَبا َما اَل بَاَءَة لََبا ِدهِ   رَدػََّبا َواَل ُتَحمّْ
 قالوف

 َواْعُف َعبَّا َواْغِفْد لََبا َواْرَحْمَبا
 الراء بالالـ )َواْغِفْر لََنا( بوجو واندرج معو السوسف  الدوري بإدغاـ ثس   قالوف 

 ( ٕٙٛأَْنَي َمْواَلنَا كَاْنُصْدنَا َعَلى اْلَقْوـِ اْلَكاِكدِلَن )
 قالوف 

 قلل )اْلَكاِفرِيَن( و  (مث ورش على فتح )َمْواَلنَا
 مث الدوري أماؿ )اْلَكاِفرِيَن( 
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 رِيَن(  مث ورش بتقليل )َمْواَلنَا ( وقلل )اْلَكافِ 
 مث ضبزة أماؿ )َمْواَلنَا (واندرج معو أبو اغبارث وخلف العاشر 

 مث دوري الكسا ف أماؿ )َمْواَلنَا ( وأماؿ )اْلَكاِفرِيَن(
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F 

 سورة آؿ عمداف
 

 (ٔالس )
 قالوف مث أبو جعفر بالسكت على كل حرؼ سكتو لطيفة

لتقػػػاء السػػاكنُت يف حػػػاؿ الوصػػل )أَل ام( مػػػع اؼبػػػد وقػػرأ اعبميػػػع بإسػػقاط نبػػػز اعباللػػة وفػػػتح اؼبػػيم زبلصػػػا مػػن ا -
 والقصر .ويف حاؿ الوقف على اؼبيم على اؼبد فقط

 (ِٕإَلَه ِإالَّ ُ َو اْلَحاُّ اْلَقيُّوـُ ) اللَُّه َْل  
 ورش على طوؿ اؼبنفصل  ثس    على التوسط قالوف ثس     قالوف على قصر اؼبنفصل
ءًا ِلَما دَػْيَن َلَدْلِه نَػزََّؿ َعَلْيَك اْلِكَااَب دِاْلحَ   قّْ ُمَصدّْ

( ثس   قالوف  ( أوجو اؼبدودٖمع ) السوسف أدغم الباء بالباء )اْلِكَتاَب بِاغبَْقٍّ
ْنِجيَ  )  (َٖوأَنْػَزَؿ الاػَّْورَاَة َواِِْ

 لال بود وباػبلف ج يفسنو  وقلل حد ر ا م: واضجاعس )التوراة( ٙٗ٘الشاطبية  رقم 
   اة(قالوف على فتح )التور 

 قالوف على تقليل )التوراة(  والتحقيق يف )اإلقبيل(  ثس
 ورش بالتقليل يف )التوراة( والنقل يف )اإلقبيل( واندرج بوجو ضبزة   ثس
 ضبزة قلل يف )التوراة( مث السكت يف )اإلقبيل(  ثس
 الكسا ف وخلف العاشر الدوري أماؿ يف )التوراة( والتحقيق يف )اإلقبيل( واندرج معو السوسف و ابن ذكواف و  ثس

 ِمْن ءَػْبُ  ُ ًدى ِللبَّاسِ 
 الدوري أماؿ )لِلنَّاِس( ]ووقفا )ىدى ؼبن أماؿ أو قلل([ ثسقالوف 

 َوأَنْػَزَؿ اْلُفْدءَافَ 
 قالوف
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 َعَذاٌب َشِدلدٌ  سْ ِإفَّ الَِّذلَن َ َفُدوا دَِآلَاِت اللَِّه َلتُ 
  معو ابن كثَت وأبو جعفر واندرجقالوف بالصلة  ثس    قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ورش بوجهف التوسط والطوؿ يف البدؿ )ِبَآيَاِت( ثس
 (َٗواللَُّه َعزِلٌز ُذو انِْاَقاـٍ )

 قالوف
 (ِ٘ء )آِإفَّ اللََّه اَل َلْخَفى َعَلْيِه َشْاٌء ِكا اأْلَْرِض َواَل ِكا السَّمَ 

ألػف مػع القصػر والتوسػط والطػوؿ مث التسػهيل ( أوجػو علػى )السَّػَماِء( بإبػداؿ اؽبمػزة ٘ىشػاـ وقػف ب) ثسقالوف 
 مع التوسط والقصر 

 وبالنقل يف )اْلرض( وطوؿ اؼبتصل )السماء ورش على فتح )ىَبَْفى ( وعلى توسط )َشْفٌء( ثس
 )شفء( على طوؿ مث ورش

 مث ابن كثَت بصلة اؽباء )َعَلْيِو( 
 )شفء( وعلى طوؿ ورش بالتقليلمث ورش بتقليل )ىَبَْفى ( على توسط )َشْفٌء( مث 

 والسكت على )َشْفٌء( ) اْْلَْرِض( ( أوجو الوقف على )السماء( ٘مع )أماؿ )ىبفى(  ضبزةمث 
 ( أوجو الوقف على )السماء(٘مع )مث خالد بالتحقيق يف )َشْفٌء( و )اْْلَْرِض( 

 العاشر وربقيق نبزهتا واندرج معو خلف  ()السماءاؼبد اؼبتصل يف مث الكسا ف أماؿ )ىبفى( وتوسط 
 ءُ آِكا اأْلَْرَحاـِ َ ْيَف َلشَ  سْ ُ َو الَِّذي ُلَصوّْرُ ُ 

 قالوف 
( أوجػػو علػػى )َيَشػػاُء( بإبػػداؿ اؽبمػػزة ألػػف مػػع القصػػر والتوسػػط والطػػوؿ مث التسػػهيل مػػع اؼبػػد ٘مث ىشػػاـ وقػػف ب)

 ( حركات والقصر ٗ)
( و مث ضبػػػ اؿ اؽبمػػػزة ألػػػف مػػػع القصػػػر والتوسػػػط ( أوجػػػو علػػػى )َيَشػػػاُء( بإبػػػد٘وقػػػف ب)زة بالسػػػكت علػػػى )اْْلَْرَحػػػاـِ

 ( حركات والقصر ٙوالطوؿ مث التسهيل مع اؼبد )
( حركػػات ٙ( وجػػو التسػػهيل باؼبػػد )ٔ( أوجػػو مػػع ىشػػاـ وبقػػف )ٗوانػػدرج ب)يف )اْلرحػػاـ ( مث خػػالد بػػالتحقيق 

 على )يشاء( 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
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 وبالنقل يف )اْلرحاـ ( ْم(مث ورش بالًتقيق يف )ُيَصوٍّرُكُ 
 (ِٙإَلَه ِإالَّ ُ َو اْلَ زِلُز اْلَحِكيُس ) َْل  

 ورش على طوؿ اؼبنفصل  ثس      قالوف على توسط اؼبنفصل ثس      قالوف على قصر اؼبنفصل
ُـّ اْلِكَااِب َوأُ  ~ُ َو الَِّذي   َخُد ُمَاَشاِدَتاتٌ أَنْػَزَؿ َعَلْيَك اْلِكَااَب ِمْبُه َآلَاٌت ُمْحَكَماٌت ُ نَّ ُأ

 ابن كثَت بصلة اؽباء يف )منو(  ثس قالوف على قصر اؼبنفصل
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 يف )آيات( واندرج معو ضبزةالبدؿ  قصرمث ورش على طوؿ اؼبنفصل مع 
 مث ورش على توسط مث طوؿ البدؿ يف )آيات(

َبِة َوادِْاغَ آُ وَف َما َتَشادََه ِمْبُه ادِْاغَ زَْلٌغ كَػَياَّبِ  سْ كََ مَّا الَِّذلَن ِكا ءُػُلوِدتِ    َء تَْ ِولِلهِ آَء اْلِفاػْ
 قالوف على توسط اؼبتصل 

 السوسف قرأ )تاويلو( بإبداؿ اؽبمزة  ثس
 وقفامث ورش على طوؿ اؼبتصل وقرأ )تاويلو( واندرج معو ضبزة 

 مث قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت 
 اويلو(أبو جعفر بالصلة وقرأ )ت ثس

 ِإالَّ اللَُّه  ~َوَما لَػْ َلُس تَْ ِولَلهُ 
 ضبزة على طوؿ اؼبنفصل  ثس       قالوف على توسط اؼبنفصل  ثس       على قصر اؼبنفصل قالوف

      مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ )تاويلو(
 السوسف على قصر اؼبنفصل وقرأ )تاويلو( واندرج معو أبو جعفر   ثس
ورش مث السوسف على ضبزة ْلف التغيػَت بإبػداؿ اؽبمػزة )لػورش والسوسػف( أو بطػوؿ اؼبػد )غبمػزة( )وجا ز تقدمي  -

 فَتجع إىل الدور كما يف الشاطبية يف ذكر اظباء القراء(
 َوالدَّاِسُخوَف ِكا اْلِ ْلِس لَػُقوُلوَف َآَمبَّا ِدِه ُ  ّّ ِمْن ِعْبِد رَدػَّْبا 

 ؿ يف )َآَمنَّا(ورش على توسط وطوؿ البد ثس    قالوف 
 (ُٚأوُلو اأْلَْلَباِب ) َوَما َلذَّ َُّد ِإْلَّ 
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 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 واندرج معو ضبزة بوجو النقل مث ورش على طوؿ اؼبنفصل والنقل يف )اْْلَْلَباِب(
 مث ضبزة بالسكت يف )اْْلَْلَباِب(

 َد ِإْذ َ َدلْػاَػَبا َوَ ْ  لََبا ِمْن َلُدْنَك رَْحَمةً اَل تُزِْغ ءُػُلودَػَبا دَػ ْ  ارَدػَّبَ 
 الكسا ف أماؿ )رضبة( ثس قالوف 

 (ِٛإنََّك أَْنَي اْلَو َّاُب )
 قالوف

 ِإنََّك َجاِمُع البَّاِس لِيَػْوـٍ اَل رَْلَ  ِكيهِ  آرَدػَّبَ  
 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث دوري أماؿ )النَّاِس (  

 نفصلمث قالوف على توسط اؼب
 أماؿ )النَّاِس ( على توسط اؼبنفصل و مث دوري 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
 (ِٜإفَّ اللََّه اَل ُلْخِلُف اْلِميَ اَا )

 قالوف
تُ ِإفَّ الَِّذلَن َ َفُدوا َلْن تُػْغِبَا   ِمَن اللَِّه َشْيًئا  سْ َأْواَلُا ُ  َوَْل  سْ َأْمَواُلتُ  سْ َعبػْ

 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثسؼبنفصل قالوف على قصر ا
مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصػل ووقػف علػى )شػيكا( بإبػداؿ اؽبمػزة ونقػل حركتهػا )شػيا( وباإلبػداؿ للهمػزة يػاء وإدغػاـ 

 الياء بالياء )شّيا( 
       واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 

 الصلة على توسط اؼبنفصل بقالوف  ثس
 ( وعلى توسط اللُت )شيكا( مْ أَْمَواؽبُُ  مْ على طوؿ اؼبنفصل وعلى طوؿ الصلة يف )َعنػْهُ ورش  ثس
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 ( وعلى طوؿ اللُت )شيكا( مْ أَْمَواؽبُُ  مْ ورش على طوؿ اؼبنفصل وعلى طوؿ الصلة يف )َعنػْهُ مث 
 )شّيا(ووقف بوجهف )شيا(و( مْ أَْمَواؽبُُ  مْ يف )َعنػْهُ بالسكت على طوؿ اؼبنفصل و مث خلف 
 (َٓٔوُءوُا البَّاِر ) سْ َوُأولَِئَك  ُ 

قػالوف بالصػػلة  ثػس     دوري أمػاؿ )النػػار( وانػدرج معػو السوسػف ودوري الكسػا ف ثػس علػى توسػط اؼبتصػل  قػالوف
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 ضبزة بطوؿ اؼبتصل وفتح )النار(  ثس مث ورش بطوؿ اؼبد اؼبتصل وتقليل )النار( 
 ِؿ ِكْدَعْوَف َوالَِّذلَن ِمْن ءَػْبِلِتْس َ َدْأِب آَ 

السوسػػف أبػػدؿ اؽبمػػزة )كػػداب( وانػػدرج معػػو أبػػو  ثػػس   ورش مػػع وجهػػف البػػدؿ )آؿ( التوسػػط والطػػوؿ ثػػسقػػالوف 
 جعفر 

دُوا دَِآلَاتَِبا كََ َخَذُ ُس اللَُّه ِدُذنُوِدِتسْ   َ ذَّ
 ورش على توسط البدؿ مث طولو يف )ِبَآيَاتَِنا( ثسقالوف 

 (ٔٔاللَُّه َشِدلُد اْلِ َقاِب )وَ 
 قالوف

 ُءْ  ِللَِّذلَن َ َفُدوا َساُػْغَلُبوَف َوُتْحَشُدوَف ِإَلى َجَتبَّسَ 
 ضار  يف: ويف تغلبوف الغيب مع ربشروف ٚٗ٘الشاطبية  سورة آؿ عمراف رقم 

 ىتفد ر طيبة : سيغلبوف وبشروف 
 باقوف[]سيغلبوف : ضبزة والكسا ف وخلف العاشر [ ] ستغلبوف : ال

 قالوف قرأ بتاء اػبطاب )ستغلبوف( 
 ضبزة قرأ بياء الغيب يف )سيغلبوف( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر  ثس

 (َٕٔودِْئَس اْلِمَتاُا )
 ورش قرأ )بيس( واندرج معو السوسف وأبو جعفر  ثس     قالوف

 ِكا ِكَئاَػْيِن اْلاَػَقَااَآلٌَة  سْ َلكُ َءْد َ اَف 
 اعبمع قالوف بسكوف ميم 
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  واندرج معو ابن كثَت  َآيٌَة( مْ على قصرىا يف )َلكُ قالوف بالصلة  ثس
 وقرأ )ِفَيتَػُْتِ( بإبداؿ اؽبمزة وإبداؽبا ياء خالصة  َآيٌَة( مْ يف )َلكُ مث أبو جعفر بالصلة 

  َآيٌَة( مْ يف )َلكُ مث قالوف بالصلة على توسطها 
 لبدؿ ( اٖمع )  َآيٌَة( مْ يف )َلكُ  مث ورش بصلة كربى
 َآيٌَة( مْ يف )َلكُ  مث خلف بالسكت

 رَْأَي اْلَ ْيِن  سْ ِمجْػَلْيتِ  سْ ِكَئٌة تُػَقاِتُ  ِكا َسِبيِ  اللَِّه َوُأْخَدى َ اِكَدٌة لَػَدْونَػتُ 
 ص وُخلٍّالخ: وتروف الغيب  ٚٗٗالشاطبية رقم 

 زحالدرة : يروف خطابا 
 تىأل ظا تنطيبة : يروإم خاطب 
 ب وأبو جعفر [ ] يروإم : الباقوف[] تروإم : نافع ويعقو 

 قالوف قرأ بتاء اػبطاب )تَػَرْونَػُهْم( وسكوف ميم اعبمع 
ُهْم (   مث يعقوب قرأ بتاء اػبطاب )تَػَرْونَػُهْم( وبضم اؽباء يف )ِمثْػَليػْ

 مث قالوف بالصلة وقرأ بتاء اػبطاب )تَػَرْونَػُهْم( 
 ( مث ابن كثَت بالصلة وقرأ بياء الغيبة )يَػَرْونَػُهم

 واندرج معو عاصم وسكوف ميم اعبمع مث ابن عامر قرأ بياء الغيبة )يَػَرْونَػُهم( 
 مث ورش قرأ بتاء اػبطاب )تَػَرْونَػُهْم( وقلل )َوُأْخَرى ( وجها واحدا ورقق الراء يف )َكاِفَرٌة ( 

 العاشر مث دوري وقرأ بياء الغيبة )يَػَرْونَػُهم( و أماؿ )َوُأْخَرى ( واندرج معو الكسا ف وخلف 
 وقرأ )راي( بإبداؿ اؽبمزة مث السوسف أماؿ )َوُأْخَرى ( 

 مث خلف بال غنة يف )َكاِفَرٌة يَػَرْونَػُهْم ( وأماؿ )َوُأْخَرى (  
 مث أبو جعفر قرأ  حبذؼ اؽبمزة وإبداؽبا ياء يف )ِفَيٌة( وقرأ )راي( بإبداؿ اؽبمزة وقرأ بتاء اػبطاب )تَػَرْونَػُهْم(

 ءُ آدَِبْصدِِه َمْن َلشَ  َواللَُّه لُػَؤلّْدُ 
 طيبة : وأبو جعفر خبلف عن ابن ورداف

 ] يُػَويد : ورش وابن صباز [ ]يؤيد : الباقوف[
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وابػػن ورداف وأبػػو عمػػرو وابػػن ذكػػواف وعاصػػم والكسػػا ف ابػػن كثػػَت  قػػالوف قػػرأ )يؤيػػد( وتوسػػط اؼبتصػػل وانػػدرج معػػو
 وخلف العاشر 

 ( أوجو على )َيَشاُء( ٘مث ىشاـ وقف ب)
 ( أوجو ٗواندرج مع ىشاـ ب) ( حركاتٙال أف التسهيل مع اؼبد )الد كبوه إمث خ

 ( أوجو )يشاء( ٘مث خلف بال غنة و)
 مث ورش  قرأ )يويد ( واندرج معو ابن صباز 

إذا وصػػل اليػػة دبػػا بعػػدىا )يشػػاء إف ( فيهػػا اإلبػػداؿ واوا مث التسػػهيل لنػػافع وابػػن كثػػَت وأس عمػػرو وأس جعفػػر  -
 ورويس

َدًة أِلُوِلا اأْلَْدَصاِر ) ِإفَّ    (ِٖٔكا َذِلَك َلِ بػْ
  قالوف
  واندرج معو دوري الكسا ف دوري أماؿ )اْْلَْبَصاِر( ثس
  )اْْلَْبَصاِر( بالنقل والسكت ضبزة ووقف على ثس
َرًة(و  والتقليل فيها ورش بالنقل يف )اْْلَْبَصاِر( ثس  ترقيق الراء يف )َلِعبػْ
ِء َواْلَببِػيَن َواْلَقبَػاِبيِد اْلُمَقْباَػَدِة ِمػَن الػذََّ ِ  َواْلِفضَّػِة َواْلَخْيػِ  اْلُمَسػوََّمِة آالشَّػَتَواِت ِمػَن البَّْسػ زُلَّْن ِللبَّاِس ُح ُّ  

 َواأْلَنْػَ اـِ َواْلَحْدثِ 
 قالوف على توسط اؼبتصل 

 مث ورش على طوؿ اؼبتصل والنقل يف )َواْْلَنْػَعاـِ ( 
 السكت يف )َواْْلَنْػَعاـِ ( وبعلى طوؿ اؼبتصل مث ضبزة 

 بالتحقيق يف )َواْْلَنْػَعاـِ ( على طوؿ اؼبتصل مث خالد 
 مث دوري على توسط اؼبتصل وأماؿ )للناس( 

 وفتح )للناس( مث السوسف أدغم النوف بالالـ )زُيٍَّن لِلنَّاِس(
 إف وصل )اغبرث ذلس ( أدغم السوسف الثاء بالذاؿ  -
نْػَيا َذِلَك َمَااُع اْلَحَياةِ    الدُّ
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نْػَيا( واندرج معو البصػري أس عمػرو  ثسقالوف  نْػَيا( وانػدرج معػو الكسػا ف  ثػسورش بالتقليل يف )الد  ضبػزة أمػاؿ )الػد 
 وخلف العاشر 

 (َٗٔواللَُّه ِعْبَدُه ُحْسُن اْلَمَآِب )
 ز )اؼبآب()اْلَمَآِب( مث ضبزة بالتسهيل يف نب العارض مع وجهف الطوؿ مث التوسط يف مث ورشقالوف 

 لو قرأت مع ما قبلها :
 ٙباؼبػد علػى اإلسػكاف ( أوجػو العػارض ٖ( أوجػو الفػتح يف )الػدنيا( وعليػو )ٖ( أوجو على الوقف : )ٓٔلورش )

علػى التقليػل  مث )وجهاف( : فتح )الدنيا( وعليو قصػر وطػوؿ البػدؿ العػرض علػى الػرـو مث )وجهػاف( : ٕأو  ٗأو 
عليػػػو علػػى التقليػػػل يف )الػػدنيا( و  : (وجهػػػافمث ) علػػػى اإلسػػكاف لبػػػدؿ العػػارضعليػػو توسػػػط وطػػوؿ ايف )الػػدنيا( و 

 الرـو ] ورومهم كما وصلهم[ توسط وطوؿ البدؿ العارض على 
 ِدَخْيٍد ِمْن َذِلُكسْ  سْ ُءْ  َأُؤنَػبُّْئكُ 

 قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ يف )أَُؤنَػبٍُّكُكْم( واندرج معو أبو عمرو بوجو اإلدخاؿ 
 تسهيل مع اإلدخاؿ وبالصلة ومعو أبو جعفر قالوف بال ثس

 مث ابن كثَت بالتسهيل بدوف إدخاؿ وبالصلة 
 مث أبو عمرو بالتسهيل وجو الثاين ومعو رويس 

 مث ىشاـ بالتحقيق يف اؽبمزتُت مع اإلدخاؿ 
 يندرج معو ابن ذكواف وعاصم وضبزة والكسا ف وخلف العاشر  مث ىشاـ بتحقيق اؽبمزتُت وعدـ اإلدخاؿ

 أَُؤنَػبٍُّكُكْم (  وبالنقل )ُقلَ باؽبمزة الثانية مث ورش بالتسهيل 
 وبتحقيق اؽبمزتُت مث خلف بالسكت )ُقْل أَُؤنَػبٍُّكُكْم (

 ِمَن اللَِّه  َجبَّاٌت َتْجِدي ِمْن َتْحِاَتا اأْلَنْػَتاُر َخاِلِدلَن ِكيَتا َوَأْزَواٌج ُمَاتََّدٌة َوِرْضَوافٌ  سْ ِللَِّذلَن اتػََّقْوا ِعْبَد رَدّْتِ 
 حص: ورضواف اضمم غَت تاين العقود كس   ره  ٛٗ٘الدليل من الشاطبية سورة آؿ عمراف رقم 

 فصالطيبة : )رضواف( ضم الكسر  
 واندرج خالد بوجو التحقيق قالوف بسكوف ميم اعبمع وكسر الراء يف )وِرْضواف( 

 مث شعبة  قرأ بضم الراء يف )وُرْضواف( 
 اْلإار( مث ورش بالنقل يف )
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 وبال غنة )ُمَطهََّرٌة َوِرْضَواٌف (مث خلف بالسكت يف )اْلإار( 
 وبغنة )ُمَطهََّرٌة َوِرْضَواٌف (مث خالد بالسكت يف )اْلإار( 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  مث قالوف بالصلة
 (َ٘ٔواللَُّه َدِصيٌد دِاْلِ َباِا )

 ورش بالًتقيق يف )َبِصٌَت( ثسقالوف 
 (َٙٔآَمبَّا كَاْغِفْد لََبا ُذنُودَػَبا َوِءَبا َعَذاَب البَّاِر ) آِإنػَّبَ  آِذلَن لَػُقوُلوَف رَدػَّبَ الَّ 

 قالوف بقصر اؼبنفصل 
 مث الدوري بعدـ اإلدغاـ بُت الراء بالالـ يف )فَاْغِفْر لََنا( وأماؿ )النار(

 النار( بإدغاـ الراء بالالـ يف )فَاْغِفْر لََنا( وأماؿ ) أبو عمرومث 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 مث الدوري بعدـ اإلدغاـ بُت الراء بالالـ يف )فَاْغِفْر لََنا( وأماؿ )النار( واندرج معو دوري الكسا ف  
 مث دوري على توسط اؼبنفصل وبإدغاـ الراء بالالـ يف )فَاْغِفْر لََنا( وأماؿ )النار(

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وتقليل )النار( 
 مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وفتح )النار( 

 وتقليل )النار( ى توسط وطوؿ البدؿ يف )َآَمنَّا(مث ورش عل
 (ٚٔالصَّاِددِلَن َوالصَّاِاِءيَن َواْلَقانِِايَن َواْلُمْبِفِقيَن َواْلُمْساَػْغِفدِلَن دِاأْلَْسَحاِر )

 قالوف 
 مث ورش بالنقل وتقليل )بِاْْلَْسَحاِر( 

 )بِاْْلَْسَحاِر( واندرج معو دوري الكسا ف وبالتحقيق يف أماؿ مث أبو عمرو 
 مث ضبزة بالنقل والسكت على )بِاْْلَْسَحاِر(

 ئًِما دِاْلِقْسطِ آِئَكُة َوُأوُلو اْلِ ْلِس ءَ ِإَلَه ِإالَّ ُ َو َواْلَمَل  ْلَشِتَد اللَُّه أَنَُّه 
 على توسط اؼبتصل وقصر اؼبنفصلقالوف 

 أدغم الواو مع الواو يف )ُىَو َواْلَماَلِ َكُة( سط اؼبتصل وقصر اؼبنفصل و على تو مث السوسف 
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 وتوسط اؼبتصلمث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو ضبزةواؼبتصل مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 (ِٛٔإَلَه ِإالَّ ُ َو اْلَ زِلُز اْلَحِكيُس ) َْل  
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل فصل   اؼبن توسطعلى  مث قالوف   على قصر اؼبنفصل قالوف 

ـُ  ْساَل لَن ِعْبَد اللَِّه اِِْ  ِإفَّ الدّْ
يَن( بالفتح  ٛٗ٘الشاطبية يف سورة آؿ عمراف رقم   فالر : )إفَّ الدَّ

ََ الدين( فافتحو   جلر طيبة : وإفَّ
 ] أف الدين : الكسا ف [ ] إف الدين : الباقوف[

 قالوف بكسر نبزة )إف( 
ـُ( ويندرج ضبزة معو بوجو مث ورش بالنقل على )ا ْساَل  إْلِ

ـُ(  ْساَل  مث خلف بالسكت على )اإْلِ
 مث الكسا ف قرأ بفتح اؽبمزة يف )أف الدين( 

بَػُتسْ آَوَما اْخاَػَلَف الَِّذلَن ُأوُتوا اْلِكَااَب ِإالَّ ِمْن دَػْ ِد َما جَ   َءُ ُس اْلِ ْلُس دَػْغًيا دَػيػْ
 على توسط اؼبتصلقالوف 

 ؼبتصل )جاءىم( مث ورش على طوؿ ا
 أماؿ )جاءىم( واندرج معو خلف العاشر على توسط اؼبتصل و مث ابن ذكواف 

 مث ضبزة أماؿ )جاءىم( على طوؿ اؼبتصل 
 يف )أوتوا( مث ورش على توسط البدؿ مث طوؿ البدؿ

 (َٜٔوَمْن َلْكُفْد دَِآلَاِت اللَِّه كَِإفَّ اللََّه َسدِلُع اْلِحَساِب )
 خلف بال غنة يف )َوَمْن َيْكُفْر( ثس     توسط البدؿ مث طوؿ اؼبتصل  ورش على ثس  قالوف 
 جُّوَؾ كَػُقْ  َأْسَلْمُي َوْجِتَا ِللَِّه َوَمِن اتػَّبَػَ ِن آكَِإْف حَ 

 : والفتح خوال ٖٔٗالشاطبية رقم 
 يحفاللصال أد عال وجهف وبييت بنوح عن     لوى وسواه ع عم: و  ٗٔٗالشاطبية رقم 
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 ال / ويف )اتبعن( يف آؿ عمراف عنهما حخو أ: وربت  ٖٓٗاب ياءات اإلضافة الشاطبية : ب
]وجهػَف م: نػػافع وابػػن عػػامر وحفػػص وأبػػو جعفػػر [ ]وجهػْف م: البػػاقوف[ ] ومػػن اتبعػػٍت : نػػافع وأبػػو عمػػرو وأبػػو 

 جعفر وصال[ ] ومن اتبعٍت : يعقوب وصال ووقفا [ ] ومن اتبعن : الباقوف وقفا ووصال [
رأ بفتح الياء )وجهػَف م ( وقػرأ باليػاء وصػال )ومػن اتبعػٍت وقػل للػذين ( ووقػف حبػذؼ اليػاء )ومػن اتػبعن( قالوف ق

 وأبو جعفر  وابن عامر وحفصواندرج معو أبو عمرو 
مث ابن كثَت قرأ بسكوف الياء )وجهْف م ( وقرأ )ومن اتػبعن( حبػذؼ اليػاء وصػال ووقفػا وانػدرج معػو شػعبة و ضبػزة 

 ق والكسا ف وخلف العاشر  بوجو التحقي
 مث يعقوب قرأ بسكوف الياء )وجهْف م ( وقرأ بالياء وصال ووقفا )ومن اتبعٍت( 

سػلمت( وقػرأ باليػاء وصػال )ومػن اتبعػٍت وقػل للػذين ( ووقػف ا مث ورش قرأ بفتح الياء )وجهػَف م ( وبالنقػل )فقػلَ 
 حبذؼ الياء )ومن اتبعن(  

 رأ بسكوف الياء )وجهْف م ( وقرأ )ومن اتبعن( حبذؼ الياء وصال ووقفاأسلمت( وق مث خلف بالسكت )فقلْ 
 َوُءْ  ِللَِّذلَن ُأوُتوا اْلِكَااَب َواأْلُمّْيّْيَن أََأْسَلْمُاسْ 

 قالوف بالتسهيل يف الثانية مع إدخاؿ ألف بينهم واندرج معو أبو جعفر واندرج بوجو ىشاـ 
 التحقيق ورويس  مث ابن كثَت بالتسهيل واندرج خالد بوجو

 مث ىشاـ باإلدخاؿ مع التحقيق 
 بالتحقيق بدوف إدخاؿ واندرج معو روح وعاصم والكسا ف وخلف العاشر  عامرمث ابن 

 على قصر البدؿ)أوتوا(( حركات مدا الزما ٙباؼبد ) ورش بالتسهيل مثبالنقل يف )اْلميُت( و مث ورش 
  و تسهيل الثانيةول مث ضبزة بالسكت ووقف بالتحقيق على )أأسلمتم(

 ( حركات  ٙمث ورش مع وجهف البدؿ التوسط وعليو التسهيل مث اؼبد مث طوؿ البدؿ وعليو التسهيل واؼبد )
 كَػَقِد اْ َاَدْوا كَِإْف َأْسَلُموا 

 يف )فَِإْف َأْسَلُموا(خلف بالسكت  ثسْسَلُموا(     ا يف )فَِإفَ ورش بالنقل  ثس      قالوف
 ِإنََّما َعَلْيَك اْلَباَلُغ َوِإْف تَػَولَّْوا كَ 

 قالوف 
 (َٕٓواللَُّه َدِصيٌد دِاْلِ َباِا )
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 ورش بًتقيق الراء ثس   قالوف 
 سْ َبشّْػْد ُ الَِّذلَن لَْ ُمُدوَف دِاْلِقْسِط ِمَن البَّػاِس كػَ َحقٍّ َولَػْقاُػُلوَف ِإفَّ الَِّذلَن َلْكُفُدوَف دَِآلَاِت اللَِّه َولَػْقاُػُلوَف البَِّبيّْيَن ِدَغْيِد 

 (ٕٔ)ِدَ َذاٍب أَلِيٍس 
 وىو اغبرب ساد مقتال ضبزة: َويف )يَػْقتُػُلوَف( الثاف قاؿ )يُقاتُِلو     ف(  ٜٗ٘الشاطبية سورة آؿ عمراف رقم 

 ز )يقتلوا(فالدرة : و 
 ز يف يقتلوافطيبة : يقاتلوف الثاف 

 تِلوف الذين : ضبزة[ ] ويَػْقتُػُلوف الذين : الباقوف[] ويُقا
 وف قرأ باؽبمز )النبيكُت( مدا متصال قال

 مث قالوف بالصلة 
  على قصر البدلُت وأبدؿ اؽبمزة ألفا )يامروف(مث ورش قرأ باؽبمز )النبيكُت( مدا متصال 

 مث ابن كثَت بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )النبيُت( 
 مث ابن عامر بسكوف ميم اعبمع وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )النبيُت( 

 بإبداؿ اؽبمزة )النبيُت( وأماؿ )الناس( مث دوري وقرأ 
 وفتح الناس يف )يامروف(ألفا مث السوسف وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )النبيُت( وأبدؿ اؽبمزة 

 مث أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )النبيُت( وأبدؿ اؽبمزة يف )يامروف( 
َويَػْقػػاتُػُلوَف( وقػػرأ بزيػػادة ألػػف بعػػد القػػاؼ )َويَػْقػػاتُػُلوَف وبغنػػة يف )َحػػقٍّ  يف )ِبَعػػَذاٍب أَلِػػيٍم(مث خػػالد بالنقػػل والتحقيػػق 

 الذين(
 يف )َحقٍّ َويَػْقاتُػُلوَف(وبال غنة يف )ِبَعَذاٍب أَلِيٍم( مث خلف بالنقل والتحقيق والسكت 

فا )بآيات(و)النبيكُت( وأبدؿ اؽبمزة ألمث ورش قرأ باؽبمز )النبيكُت( مدا متصال مع وجهف البدؿ التوسط مث الطوؿ 
 )يامروف( والنقل يف )ِبَعَذاٍب أَلِيٍم(

نْػَيا َواْْلَِخَدِة َوَما َلتُ  سْ ُأولَِئَك الَِّذلَن َحِبَاْي َأْعَماُلتُ   (ِٕٕمْن نَاِصدِلَن ) سْ ِكا الدُّ
 على توسط اؼبتصل قالوف 

 مث أبو عمرو قلل )الدنيا( 
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 مث الكسا ف أماؿ )الدنيا( واندرج معو خلف العاشر 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرعلى توسط اؼبتصل لصلة مث قالوف با

ورش ( أوجو بفتح الدنيا وقصر مث طوؿ البدؿ )والخرة( وترقيق الراء مث ٗ)بالنقل يف )حبطَت اعماؽبم( ومث ورش 
 تقليل )الدنيا( وعليو توسط وطوؿ البدؿ ب

 يف )الخرة( وأماؿ )الدنيا(بالسكت على طوؿ اؼبتصل و مث ضبزة 
 يف )الخرة( وأماؿ )الدنيا(بالتحقيق على طوؿ اؼبتصل و د مث خال

  وأماؿ )الدنيا( وعلى السكت يف )الخرة( )حبطت أعماؽبم( مث خلف بالسكت على 
بَػتُ  تُ ثُسَّ لَػاَػػوَ  سْ أََلْس تَػَد ِإَلى الَِّذلَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَااِب لُْدَعْوَف ِإَلى ِ َااِب اللَِّه لَِيْحُكَس دَػيػْ  سْ َوُ ػ سْ لَّى َكدِلػٌق ِمػبػْ

 (ُٖٕمْ ِدُضوَف )
 علم االدرة يف سورة البقرة : )ليحُكم( جهل حيث جا ، و)يقوؿ( فانصب 

 نا كالتطيبة : ليحكم اضمم وافتح الضم 
 ] لُِيْحَكَم بينهم : أبو جعفر [  ]لَِيْحُكَم بينهم: الباقوف [

  قالوف واندرج معو ورش على قصر البدؿ وفتح )توىل(
 توىل( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر يمث ضبزة أماؿ )

 واندرج معو ابن كثَت مث قالوف بالصلة 
 مث السوسف أدغم اؼبيم بالباء )لَِيْحُكَم بينهم ( 

 مث أبو جعفر قرأ )لُيحْكم( وبالصلة 
تػوىل( مث الطػوؿ يفػتح )و يف )أوتػوا( تػوىل( مث ورش علػى طػوؿ البػدؿ يوتقليل )يف )أوتوا( مث ورش مع توسط البدؿ 

 مع التقليل .
 أَلَّاًما َمْ ُدوَااتٍ  ءَاُلوا َلْن َتَمسََّبا البَّاُر ِإْلَّ  سْ َذِلَك دِ َنػَّتُ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 اؼبنفصل  توسطمث قالوف على 

  على طوؿ اؼبنفصل مث ورش
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 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 
 الوف على توسط اؼبنفصل مث ق

 (َٕٗما َ انُوا لَػْفاَػُدوَف ) سْ ِكا ِالِبتِ  سْ َوَغدَّ ُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  قالوف بالصلة ثس    قالوف

 (ٕ٘اَل لُْظَلُموَف ) سْ لِيَػْوـٍ اَل رَْلَ  ِكيِه َوُوكػَّْيْي ُ  ُّ نَػْفٍس َما َ َسَبْي َو ُ  سْ َكَكْيَف ِإَذا َجَمْ َبا ُ 
  بتغلظ الـ )يظلموف(      ورش ثس      الوف بسكوف ميم اعبمعق

 ابن كثَت بصلة اؽباء )فيو(  ثس   واندرج معو أبو جعفر  قالوف بالصلة ثس
 آُ ؿُّ َمْن َتشَ ُء َوُتذِ آَوتُِ زُّ َمْن َتشَ  آُ ُء َوتَػْبزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتشَ آُءِ  اللَُّتسَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُػْؤِتا اْلُمْلَك َمْن َتشَ 

 على توسط اؼبتصلقالوف 
 ( أوجو على )تشاء( ٘وقف ب)على توسط اؼبتصل مث ىشاـ 
 ( أوجو ٘)تشاء( )على طوؿ اؼبتصل مث ضبزة 
 وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )توِت( وطوؿ اؼبتصل على طوؿ اؼبتصل مث ورش 

 رج معو أبو جعفر مث السوسف على توسط اؼبتصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )توِت( واند
دُ   دَِيِدَؾ اْلَخيػْ

 قالوف
 (ِٕٙإنََّك َعَلى ُ  ّْ َشْاٍء َءِدلٌد )

 )شفء(      خلف بالسكت  ثس)شفء(       ورش على توسط وطوؿ اللُت ثس    قالوف 
 ُتوِلُج اللَّْيَ  ِكا البػََّتاِر َوُتوِلُج البػََّتاَر ِكا اللَّْي ِ 

 واندرج معو دوري الكسا ف أماؿ )النهار( أبو عمرو ثس   ورش قلل )النهار(  ثس    قالوف
 َوُتْخِدُج اْلَحاَّ ِمَن اْلَميِّْي َوُتْخِدُج اْلَميَّْي ِمَن اْلَحاّْ 

 والخواؼبْيتة اػبف  نفرفا ص: ويف بلد مْيت مع اؼبيت خففوا    ٓ٘٘الدليل من الشاطبية رقم 
 ذ   وما َل يبت للكل جاء مثقال خات ومْيتا لدى اْلنعاـ واغبجر                       
 الدرة : ويف اؼبيت حز 
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  اغبضرمفدبيت بلد واؼبيت ىم   و  صحبةوى   أب تطيبة : و 
 ] اؼبْيت : ابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر وشعبة [ ] اؼبّيت : الباقوف[

نػػدرج معػػو أبػػو عمػػرو وابػػن وات( اؼبْيػػ)ابػػن كثػػَت بػػالتخفيف يف لفػػظ  ثػػس    قػػالوف بالتشػػديد يف لفػػظ )اؼبيّػػت( معػػا 
 عامر وشعبة 

 (ُٕٚء ِدَغْيِد ِحَساٍب )آَوتَػْدُزُؽ َمْن َتشَ 
 ورش على طوؿ اؼبتصل  ثس   قالوف على توسط اؼبتصل 

 َء ِمْن ُاوِف اْلُمْؤِمِبينَ آاَل لَػاَِّخِذ اْلُمْؤِمُبوَف اْلَكاِكدِلَن َأْولِيَ 
 على توسط اؼبتصلقالوف 

 وقف على )اؼبومنُت( بإبداؿ اؽبمزة واوا على طوؿ اؼبتصل مث ضبزة  
 أماؿ )الكافرين( واندرج معو دوري الكسا ف ورويس و  على توسط اؼبتصلمث دوري 
 قلل )الكافرين( وأبدؿ اؽبمزة واوا )اؼبومنوف( و )اؼبومنُت(  على طوؿ اؼبتصل و مث ورش 

 ؼبومنوف( و )اؼبومنُت(  أماؿ )الكافرين( وأبدؿ اؽبمزة واوا )اعلى توسط اؼبتصل و سوسف المث 
  وفتح )الكافرين(وأبدؿ اؽبمزة واوا )اؼبومنوف( و )اؼبومنُت( على توسط اؼبتصل مث أبو جعفر 

تُ  َوَمْن لَػْفَ ْ  َذِلَك كَػَلْيَس ِمَن اللَِّه ِكا َشْاٍء ِإْلَّ   تُػَقاًة  سْ َأْف تَػاػَُّقوا ِمبػْ
 محالدرة : )تق   ية( مع وضعت 

 للظاة طيبة : تقية قل يف تق
 لمواس: ومع جزمو يفعل بذلس  ٕٛٚالشاطبية رقم 

 ] َتِقّية : يعقوب[ ] تقاة : الباقوف[
 قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو على قصر اؼبنفصل 

 قرأ بفتح التاء وكسر القاؼ وحذؼ اْللف بعدىا مع ياء مشددة )َتِقّية( على قصر اؼبنفصل مث يعقوب 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر على قصر اؼبنفصل مث قالوف بالصلة  

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أس عمرو و ابن عامر وعاصم 
 مث دوري الكسا ف أماؿ )تقاه( واندرج معو خلف العاشر 
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 على توسط اؼبنفصلمث قالوف بالصلة 
 مث خالد على التحقيق يف )شفء( وطوؿ اؼبنفصل وإمالة )تقاه( 

 على توسط اللُت يف )شفء( وفتح )تقاة( مث توسط )شفء( وتقليل )تقاه( بالنقل )شفء إال( مث ورش 
 طوؿ )شفء( وفتح )تقاة( مث تقليلها مع طوؿ )شفء( ورش على مث 

 يف )شفء( وأماؿ )تقاه(بالسكت على طوؿ اؼبنفصل مث خالد 
 ذلس( وأماؿ )تقاه(  أدغم الالـ بالذاؿ )يفعلعلى توسط اؼبنفصل و مث أبو اغبارث 

 وأماؿ )تقاه(بال غنة يف )ومن يفعل( وبالسكت على )شفء( على طوؿ اؼبنفصل و مث خلف 
(علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل و مث خلػػف   بػػال غنػػة وبالسػػكت علػػى )شػػفء( مث السػػكت علػػى السػػاكن اؼبفصػػل )َشػػْفٍء ِإالَّ

 وأماؿ )تقاه(
 َوُلَحذّْرُُ ُس اللَُّه نَػْفَسهُ 

 ق الراء )َووُبَذٍّرُُكُم(ورش بًتقي ثس  قالوف 
 (َٕٛوِإَلى اللَِّه اْلَمِصيُد )

 قالوف
 تُػْبُدوُه لَػْ َلْمُه اللَُّه َأْو  سْ ُصُدورِ ُ ُتْخُفوا َما ِكا ُءْ  ِإْف  

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 أبو جعفرواندرج معو  أَْو( مْ وقصرىا يف )ُصُدورِكُ قالوف بالصلة  ثس
وطػوؿ  ْف(ا يف )قُػلِ ورش بالنقػل  ثػس أَْو( مْ يف )ُصػُدورِكُ قػالوف بتوسػط الصػلة  ثػسه( ابن كثَت وبصػلة اؽبػاء )تبػدو  ثس

 أَْو( مْ )ُصُدورِكُ و يف )ُقْل ِإْف( خلف بالسكت ثسأَْو(  مْ الصلة يف )ُصُدورِكُ 
 َولَػْ َلُس َما ِكا السََّماَواِت َوَما ِكا اأْلَْرضِ 

 دغم اؼبيم باؼبيم )يعلم ما( السوسف أ ثس   ضبزة بالسكت  ثس   ورش ثس    قالوف
 (َٜٕواللَُّه َعَلى ُ  ّْ َشْاٍء َءِدلٌد )

 يف )شفء(خلف بالسكت  ثسف يف )شفء(  طوؿ اللُت ثسيف )شفء(  ورش على توسط اللُت ثسقالوف 
َبهُ َأفَّ َلْو لَػْوـَ َتِجُد ُ  ُّ نَػْفٍس َما َعِمَلْي ِمْن َخْيٍد ُمْحَضًدا َوَما َعِمَلْي ِمْن ُسوٍء تَػَواُّ   بَػَتا َودَػيػْ  َأَمًدا دَِ يًدا  ~دَػيػْ

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
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 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 للجميع وترقيق راء )خَت( َأفَّ( يف )َلوَ على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وبالنقل مث ورش 
 على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وبالتحقيق يف )َلْو َأفَّ(مث خالد 
 )ؿُبَْضرًا َوَما(بال غنة و  اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وبالتحقيق يف )َلْو َأفَّ(على طوؿ مث خلف 

 )ؿُبَْضرًا َوَما(وبال غنة بالسكت )َلْو َأفَّ( على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل و خلف مث 
 على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل مث أبو جعفر باإلخفاء )ِمْن َخَْتٍ(

 َوُلَحذّْرُُ ُس اللَُّه نَػْفَسهُ 
 ورش بًتقيق الراء يف )َووُبَذٍّرُُكُم( ثسوف قال

 (َٖٓواللَُّه َرُءوٌؼ دِاْلِ َباِا )
 الح صحبتو:ورءوؼ قصر  ٚٛٗالشاطبية رقم 

 ] رؤؼ : أبو عمرو وشعبة وضبزة والكسا ف ويعقوب وخلف العاشر [ ]رءوؼ: الباقوف[
 وابن عامر وحفص  قالوف قرأ بواو بعد اؽبمزة )رءوؼ ( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 مث ورش على توسط وطوؿ البدؿ يف )َرُءوٌؼ( 
 مث أبو عمرو بقصر )َرُءٌؼ( واندرج معو أبو عمرو وشعبة وضبزة والكسا ف ويعقوب وخلف العاشر

 ُذنُوَدُكْس  سْ ُتِحبُّوَف اللََّه كَاتَِّبُ وِنا ُلْحِبْبُكُس اللَُّه َولَػْغِفْد َلكُ  سْ ُءْ  ِإْف ُ ْباُ  
 واندرج معو بوجو الدوري قالوف 

 باإلدغاـ بوجو يف الراء والالـ )َويَػْغِفْر َلُكْم(  أبو عمرومث 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 ف( ا مث ورش بالنقل )قلِ 
 إف( مث خلف بالسكت )قلْ 

 (َٖٔواللَُّه َغُفوٌر رَِحيٌس )
 قالوف

 ُءْ  َأِبيُ وا اللََّه َوالدَُّسوؿَ 
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 خلف بالسكت يف )ُقْل َأِطيُعوا ( ثس    ِطيُعوا (ا ورش بالنقل يف )ُقلَ  ثس    وف قال
 ( ٕٖكَِإْف تَػَولَّْوا كَِإفَّ اللََّه اَل ُلِح ُّ اْلَكاِكدِلَن ) 

دوري أمػػاؿ )اْلَكػػاِفرِيَن( وانػػدرج معػػو السوسػػف ودوري الكسػػا ف  ثػػس   ورش بالتقليػػل يف )اْلَكػػاِفرِيَن(  ثػػس    قػػالوف
 ويس ور 

ـَ  ~ِإفَّ اللََّه اْصَاَفى  (ِٖٖإدْػَداِ يَس َوَآَؿ ِعْمَداَف َعَلى اْلَ اَلِميَن )َونُوًحا َوَآَؿ َآَا
 البن ذكواف: ويف اإلكراـ عمراف مثال     وكل خبلف  ٖٖٖ-ٕٖٖالشاطبية  رقم 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 ف( خبلف عنو مث ابن ذكواف بوجو أماؿ )عمرا

ـَ(و)َوَآَؿ(و)َوَآَؿ( على طوؿ اؼبنفصل مث ورش   فتح )اْصَطَفى( وقصر البدؿ يف )َآَد
  تعلى توسط البدال)اصطفى( تقليل ورش بمث 
 على طوؿ البدؿ )اصطفى( فتح وتقليل ورش على طوؿ اؼبنفصل بمث 

  وأماؿ )اصطفى( يف )َونُوًحا َوَآَؿ(بال غنة على طوؿ اؼبنفصل مث خلف 
 أماؿ على طوؿ اؼبنفصل وبغنة  على طوؿ اؼبنفصل و مث خالد 

 مث الكسا ف أماؿ على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر 
 ُذرّْلًَّة دَػْ ُضَتا ِمْن دَػْ ضٍ 

 قالوف
 (َٖٗواللَُّه َسِميٌع َعِليٌس )

 قالوف
 َدْاِبا ُمَحدَّرًا كَػاَػَقبَّْ  ِمبّْا ِإْذ ءَاَلِي اْمَدَأُة ِعْمَداَف َربّْ ِإنّْا َنَذْرُت َلَك َما ِكا 

 ابن ذكواف بوجو أماؿ )عمراف( خبلف عنو ثس     قالوف
إف وصػػلت مػػع اليػػة الػػيت تليهػػا الػػدليل )مػػٍَت إنػػس( فػػػتح اليػػاء : نػػافع وأبػػو عمػػر وأبػػو جعفػػر[ ] مػػٍْت إنػػػس :  -

 الباقوف[
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 ى ما تعزالكم سو حويل أمن الشاطبية : وتنتاف مع طبسُت مع كسر نبزة  بفتح  
 (ِٖ٘إنََّك أَْنَي السَِّميُع اْلَ ِليُس ) 

 قالوف
َتا ءَاَلْي َربّْ ِإنّْا َوَضْ اُػتَ    أُنْػَجى َواللَُّه َأْعَلُس ِدَما َوَضَ ْي َولَْيَس الذََّ ُد َ اأْلُنْػَجى آكَػَلمَّا َوَضَ اػْ

        )ابػػن عػػامر وشػػعبة فػػالكح  صػػ: وسػػكنوا    )وضػػعُت ( وضػػموا سػػاكنا   ٕ٘٘الػػدليل مػػن الشػػاطبية رقػػم 
 ويعقوب بضم التاء(

 محالدرة : )تق   ية( مع )وضعت( 
 ـركن ظهرا  مطيبة : واسكن وضم   سكن تا )وضعُت ( 

 ]وضعُت : ابن عامر وشعبة ويعقوب [ ] وضعْت : الباقوف[
 على قصر اؼبنفصل وقرأ بالسكوف يف )وضعْت( قالوف 

 ( بضم التاء قرأ )وضعتُ على قصر اؼبنفصل و مث يعقوب 
 وقرأ بالسكوف يف )وضعْت( قللهما )أنثى( و)كاْلنثى(  على قصر اؼبنفصل مث دوري

وقػػػرأ بالسػػػكوف يف قللهمػػػا )أنثػػػى( و)كػػػاْلنثى(  أدغػػػم اؼبػػػيم بالبػػػاء )أَْعلَػػػُم دبَػػػا (  علػػػى قصػػػر اؼبنفصػػػل مث السوسػػػف
 )وضعْت( 

 وقرأ بالسكوف يف )وضعْت( مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 ن عامر قرأ )وضعُت( بضم التاء واندرج معو شعبة مث اب

 وقرأ بالسكوف يف )وضعْت(  مث دوري على توسط اؼبنفصل قلل )أنثى( و)كاْلنثى(
وانػػدرج معػػو خلػػف وقػػرأ بالسػػكوف يف )وضػػعْت( مث الكسػػا ف علػػى توسػػط اؼبنفصػػل أماؽبمػػا )أنثػػى( و)كػػاْلنثى( 

 العاشر 
 وقرأ بالسكوف يف )وضعْت(  ى( وبالنقل والفتح )كاْلنثى(على فتح )أُنْػثَ على طوؿ اؼبنفصل مث ورش 

 وقرأ بالسكوف يف )وضعْت(  تقليلها )أُنْػَثى( وبالنقل والتقليل )كاْلنثى(على طوؿ اؼبنفصل وب ورش مث
 ومث بالسكت على )َكاْْلُنْػَثى(بالنقل )َكاْْلُنْػَثى( باإلمالة ووقف على على طوؿ اؼبنفصل و مث ضبزة 
 (ُٖٙأِعيُذَ ا ِدَك َوُذرّْلػَّاَػَتا ِمَن الشَّْياَاِف الدَِّجيِس ) ~ْياُػَتا َمْدَلَس َوِإنّْاَوِإنّْا َسمَّ 
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 فافتح      )فتحها اؼبدنياف( نافع: وعشر يليها اؽبمز بالضم مشكال /  فعن  ٙٓٗ-٘ٓٗالشاطبية رقم 
 طيبة : وعند ضم اؽبمز عشرا فافتحا مدا

 [ ] إيْن أعيذىا : الباقوف[ ] وإيَن أعيذىا : نافع وأبو جعفر 
 قالوف فتح الياء )َوِإينٍَّ أُِعيُذَىا ( واندرج معو ورش وأبو جعفر 

 مث ابن كثَت قرأ بسكوف الياء )َوِإينٍّ أُِعيُذَىا ( على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو ويعقوب 
 وعاصم والكسا ف وخلف العاشر  مث دوري على توسط اؼبنفصل )َوِإينٍّ أُِعيُذَىا( واندرج معو ابن عامر 

 على طوؿ اؼبنفصل )َوِإينٍّ أُِعيُذَىا(  ضبزةمث 
 كَػاَػَقبػََّلَتا رَدػَُّتا ِدَقُبوٍؿ َحَسٍن َوأَنْػَباَػَتا نَػَباتًا َحَسًبا وََ فََّلَتا زََ دِلَّا

 تقيال  الكويف: )وكّفلها(  ٕ٘٘الشاطبية رقم 
 اْلوال شعبةورفع غَت  صحابو   : وقل زكريا دوف نبز صبيع ٖ٘٘الشاطبية رقم 

 صحبطيبة : وحذؼ نبز زكريا مطلقا 
] وَكَفَلها زكرياُء :نافع وابن كثػَت وأبػو عمػرو وابػن عػامر وأبػو جعفػر ويعقػوب [ ]وَكفََّلهػا زكريػاَء: شػعبة [ ]وَكفََّلهػا 

 زكريا : الباقوف[
وبػػالرفع  )َكَفَلهػػا زََكرِيػػاُء( وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػَت وأبػػو قػػالوف قػػرأ بتخفيػػف الفػػاء يف )َكَفَلهػػا( وقػػرأ )زََكرِيػػاُء( بػػاؽبمز 

 عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب 
 مث ورش على طوؿ اؼبتصل يف )زكرياُء( 

مث ىشػػاـ قػػرأ بػػاؽبمز )زكريػػاُء( ووقػػف بثالتػػة اإلبػػداؿ يف اؽبمػػز اؼبضػػمـو القصػػر والتوسػػط والطػػوؿ مث الوجػػو الرابػػع 
 التوسط والقصر واػبامس التسهيل مع الرـو مع 

 مث شعبة قرأ بتشديد الفاء )وََكفََّلَها زََكرِيَّاَء ( و)زكرياء( باؽبمز ولكن بالنصب 
 واندرج معو خالد والكسا ف وخلف العاشر زََكرِيَّا( مث حفص قرأ بتشديد الفاء وزكريا بدوف نبز )وََكفََّلَها 
  رِيَّا( زَكَ  مث خلف بال غنة يف )حسٍن وأنبتها( و)حسناً وكفَّلها
َتا زََ دِلَّا اْلِمْحَداَب َوَجَد ِعْبَدَ ا ِرْزءًا  ُ لََّما َاَخَ  َعَليػْ

 : ضبارؾ واحملراب إكراىن واؿ   ضبار ويف اإلكراـ عمراف مثال ٖٖٖ-ٕٖٖالشاطبية رقم 
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 البن ذكواف: وكل خبلف      
 ] زكريا : حفص وضبزة والكسا ف وخلف العاشر [ ]زكرياُء : الباقوف[

ُء( بػاؽبمز وبػػالرفع وانػػدرج معػو أبػػو جعفػػر ويعقػوب وابػػن كثػػَت وأبػو عمػػرو وابػػن عػامر خبلػػف ابػػن آالوف وقػػرأ )زََكرِيػػقػ
 ذكواف وشعبة 

 مث ابن ذكواف بوجو أماؿ )احملراب ( خبلف عنو وقرأ )زََكرِياُء( باؽبمز وبالرفع  
 ُء( باؽبمز وبالرفع  على طوؿ اؼبتصل آمث ورش وقرأ )زََكرِي

 فص قرأ )زكريا ( واندرج معو ضبزة والكسا ف وخلف العاشر مث ح
 ءَاَؿ لَا َمْدَلُس أَنَّى َلِك َ َذا  

 ضبزة أماؿ )أَن( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر  ثس     ورش قلل )أَن( واندرج معو دوري ثس   قالوف 
 ءَاَلْي ُ َو ِمْن ِعْبِد اللَّهِ 

 قالوف
 (ُٖٚء ِدَغْيِد ِحَساٍب )آَلشَ  ِإفَّ اللََّه لَػْدُزُؽ َمنْ 

 خلف بال غنة وطوؿ اؼبتصل  ثسورش على طوؿ اؼبتصل  ثسقالوف بتوسط اؼبتصل 
 ُ َباِلَك َاَعا زََ دِلَّا رَدَّهُ  

 ] زكريا : حفص وضبزة والكسا ف وخلف العاشر [ ] زكرياُء : الباقوف[
 ُء( مد متصل آقالوف قرأ بالرفع واؽبمز )زكري

 ُء( آاؼبتصل )زكري ورش على مد ثس
 حفص حبذؼ اؽبمزة )زََكرِيَّا( واندرج معو ضبزة والكسا ف وخلف العاشر  ثس
 ءَاَؿ َربّْ َ ْ  ِلا ِمْن َلُدْنَك ُذرّْلًَّة بَيَّْبةً  

 ( اؼبدودٖمع ) السوسف أدغم الالـ بالراء )قاؿ رب( ثسالكسا ف أماؿ )طيبة(  ثسقالوف 
 (ِٖٛء )آِإنََّك َسِميُع الدُّعَ 

  ذ ورش دعلى التوسط أو بالطوؿ على العارض ويدخل معو عن باؼبد قالوف
 مث ورش على طوؿ اؼبتصل 



 

 
232 

( حركػات بػالرـو ٗ( أوجػو أبػدؿ اؽبػزة ألفػا مػع القصػر والتوسػط والطػوؿ مث سػهلها مػع اؼبػد )٘مث ىشاـ وقف ب)
 ( أوجو ٗومع القصر بالرـو واندرج معو ضبزة ب)

 ( حركات مع الرـوٙالتسهيل مع اؼبد )( ٗواندرج مع ىشاـ ب) مث غبمزة
ءًا ِدَكِلَمػػٍة ِمػػَن اللَّػػِه َوَسػػيًّْدا آكَػَباَاتْػػُه اْلَماَلِئَكػػُة َوُ ػػَو ءَػػ ػػُدَؾ دَِيْحيَػػى ُمَصػػدّْ ِئٌس ُلَصػػلّْا ِكػػا اْلِمْحػػَداِب َأفَّ اللَّػػَه لُػَبشّْ

 (َٜٖوَحُصورًا َونَِبيِّا ِمَن الصَّاِلِحيَن )
 ال ك  يفاىدا    /    ومن بعد )أف ام( بكسر ش: وذكر )فناداه( وأضجعو  ٘٘٘- ٗ٘٘الشاطبية رقم 

 عم ضم حرؾ واكسر الشُت مشدد       ن/         ظبا م كمع الكهف واإلسراء )يَػْبُشُر (       
 )اْلخواف بالتخفيف يف السورتُت والباقوف بضم الياء وفتح الباء والشُت اؼبشددة (     

 الفّف( افتحاً : و)إ ٙٛالدرة  رقم 
 دف: )يُػَبشٍّر ( كال  ٚٛالدرة 

 مك  يفطيبة : وكسر أف ام 
 رضى(الطيبة : )يبشر( اضمم شددف   كسرا ماْلسرى الكهف والعكس )

 غَت ما    هبر من احملراب فاعلم لتعمال البن ذكواف: وكل خبلف  ٖٖٖالشاطبية رقم 
ؽبم [ ] فنادتو للباقوف وال تقليل لورش [] يف احملراب إف ام ] فناداه : ضبزة والكسا ف وخلف العاشر مع اإلمالة 

: ابن عامر وضبزة[ ] أف ام : الباقوف[ ] يَػْبُشُرؾ : ضبزة والكسا ف [ ] يُػَبشٍُّرؾ : الباقوف[ ] نبيكا : نافع [ ] نبيا 
 : الباقوف[

 مزة وقرأ باؽبمز )نبيكا( وقرأ )فنادتو( على سكوف اؽباء )وْىو( وقرأ )أف ام( بفتح اؽبعلى توسط اؼبتصل و قالوف 
وقػرأ حبػػذؼ اؽبمػزة )نبيػػا( وقػرأ )أف ام( بفػػتح اؽبمػزة علػػى سػكوف اؽبػػاء )وْىػو( علػػى توسػط اؼبتصػل و مث أبػو عمػرو 

 وتقليل )بيحف( 
 على سكوف اؽباء )وْىو( وقرأ حبذؼ اؽبمزة )نبيا( بدوف تقليل على توسط اؼبتصل و مث أبو جعفر 
 واندرج معو عاصم ويعقوب وقرأ )أف ام( بفتح اؽبمزة رأ بضم اؽباء )وُىو( وقرأ )نبيا( مث ابن كثَت ق

 قرأ )إف ام( بكسر اؽبمزة وقرأ )نبيا( على توسط اؼبتصل مث ىشاـ 
 قرأ )إف ام( بكسر اؽبمزة وقرأ )نبيا( وأماؿ )احملراب( بال خالؼ ْلإا ؾبرورة على توسط اؼبتصل و مث ابن ذكواف 
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ورش علػػػى طػػػوؿ اؼبتصػػػل وقػػػرأ )فنادتػػػو( وضػػػم اؽبػػػاء )وُىػػػو( وفػػػتح )بيحػػػف( وبإتبػػػات اؽبمػػػزة )نبيكػػػاً( ورقػػػق راء مث 
 و)احملراب()يُػَبشٍُّرؾ( 

 مث ورش بالتقليل يف )بيحف(
مث خلػػف قػػرأ )فنػػاداه( وأماؽبػػا و قػػرأ بضػػم اؽبػػاء )وُىػػو( وقػػرأ )نبيػػا( و قػػرأ )إف ام( بكسػػر اؽبمػػزة وقػػرأ بفػػتح اليػػاء 

 ف الباء  وضم الشُت )يَػْبُشُرؾ( وبال غنة وطوؿ اؼبتصل وأماؿ )بيحف( وسكو 
 مث خالد بغنة 

مث الكسا ف قرأ )فناداه( وأماؽبا  وعلى سكوف اؽباء )وْىو( وقرأ )أف ام( بفتح اؽبمزة وقرأ بفتح الياء وسكوف الباء  
 وضم الشُت )يَػْبُشُرؾ( وأماؿ )بيحف( 

)وُىو( وقرأ )نبيػا( وقػرأ )أف ام( بفػتح اؽبمػزة وقػرأ بضػم اليػاء وفػتح البػاء  وتشػديد مث خلف العاشر قرأ بضم اؽباء 
 الشُت وكسرىا )يُػَبشٍُّرؾ( وأماؿ )بيحف(

ـٌ َوَءْد دَػَلَغِبَا اْلِكبَػُد َواْمَدأَِتا َعاِءٌد    ءَاَؿ َربّْ أَنَّى َلُكوُف ِلا ُغاَل
 قالوف 

 ورش قلل )أَن( واندرج معو  دوري  ثس
ـٌ َوَقْد ( خل ثس  ف أماؿ )أَن( بال غنة يف )ُغاَل
 خالد أماؿ )أَن( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر  ثس
 السوسف أدغم الالـ بالراء )قاؿ رب( بدوف تقليل  ثس

 (ُٓٗء )آءَاَؿ َ َذِلَك اللَُّه لَػْفَ ُ  َما َلشَ 
 على توسط اؼبتصل قالوف 

 مث ورش على طوؿ اؼبتصل 
شػػاء( خبمسػػة أوجػػو أبػػدؽبا ألػػف مػػع القصػػر والتوسػػط والطػػوؿ يف اْللػػف مث تسػػهيلها باؼبػػد مث ىشػػاـ وقػػف علػػى )ي

  ( أوجوٗوالقصر مع الرـو واندرج معو ضبزة ب)
  ( حركاتٙمث ضبزة بوجو التسهيل مع الرـو باؼبد )

 ءَاَؿ َربّْ اْجَ ْ  ِلا َآلَةً 
 [آية : الباقوف نافع وأبو عمرو وأبو جعفر [ ] يل~] يَل آية : 
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 تضبذ إ: وياءاف يف )اجعل يل( وأربع  ٜٖ٘الشاطبية رقم 
 قالوف فتح الياء يف )يَل آية( واندرج معو ورش على قصر البدؿ و الدوري وأبو جعفر 

 مث ورش فتح الياء يف )يَل آية( مع التوسط والطوؿ يف البدؿ 
 مث ابن كثَت قرأ بسكوف الياء )يلْ َآيًَة ( على قصر اؼبنفصل 

 على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن ذكواف وعاصم وخلف العاشر  مث ىشاـ
 مث الكسا ف أماؿ )آية( وقفا 

 مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل )يْل آية(
 مث السوسف فتح الياء يف )يَل آية( و أدغم الالـ بالراء )قاؿ رب(

  ءَاَؿ َآلَػُاَك َأالَّ ُتَكلَّْس البَّاَس َثاَلثََة أَلَّاـٍ ِإالَّ َرْمًزا
مث ورش )آيتػػس( مث ورش علػػى توسػػط البػػدؿ )أَيَّػػاـٍ ِإالَّ ( خلػػف بالسػػكت  ثػػس )أَيَّػػاـٍ ِإالَّ (ورش بالنقػػل  ثػػسقػػالوف 

 )آيتس(على طوؿ البدؿ
ْدَكاِر )  (َٔٗواذُْ ْد رَدََّك َ ِجيًدا َوَسبّْْح دِاْلَ ِشاّْ َواِِْ

 واندرج معو دوري الكسا فدوري أماؿ )اإلبكار(  ثس    قالوف 
 وقللها ورش بًتقيق الراء )كثَتا( وبالنقل على )اإلبكار(  ثس     مث خالد ووقف بالنقل والسكت على )اإلبكار(

السوسػػف أمػػاؿ )اإلبكػػار( والكػػاؼ  ثػػس    ووقػف بالنقػػل والسػػكت علػػى )اإلبكػار()كثػػَتا َو( خلػف بػػال غنػػة  ثػػس
 بالكاؼ )ربس كثَتا(

 (ِٕٗء اْلَ اَلِميَن )آُس ِإفَّ اللََّه اْصَاَفاِؾ َوَبتََّدِؾ َواْصَاَفاِؾ َعَلى ِنسَ ِئَكُة لَا َمْدلَ َوِإْذ ءَاَلِي اْلَمَل 
    قالوف على توسط اؼبتصل

 الكسا ف أماؿ )اْصَطَفاِؾ( معا واندرج معو وخلف العاشر ثس
 ورش على تقليلهما  ثس  مث ورش على طوؿ اؼبتصل وعلى فتح )اْصَطَفاِؾ( معا 

 َطَفاِؾ( معا وطوؿ اؼبتصل ضبزة أماؿ )اصْ  ثس
 (ٖٗلَا َمْدَلُس اءْػُبِاا ِلَددِّْك َواْسُجِدي َوارَْ ِ ا َمَع الدَّاِ ِ يَن )

 قالوف
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 ِء اْلَغْيِ  نُوِحيِه ِإلَْيَك آَذِلَك ِمْن أَنْػبَ 
 ابن كثَت بصلة اؽباء )نوحيو(  ثس   قالوف على توسط اؼبتصل 
  مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل 

 ء( آنبا ؿ اؼبتصل والنقل يف )منَ مث ورش على طو 
 أنباء( مث خلف بالسكت يف )منْ 

 (ِٗٗإْذ َلْخَاِصُموَف ) سْ َلْكُفُ  َمْدَلَس َوَما ُ ْبَي َلَدْلتِ  سْ أَلػُّتُ  سْ َأْءاَلَمتُ لُػْلُقوَف ِإْذ  سْ َلَدْلتِ َوَما ُ ْبَي 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 َت وأبو جعفرواندرج معو ابن كثمث قالوف بالصلة على قصرىا 
 (مْ أَيػ هُ  مْ ِإْذ( معا و)أَْقاَلَمهُ  مْ يف )َلَدْيهِ على توسطها بالصلة و مث قالوف 

 (مْ أَيػ هُ  مْ ِإْذ( معا و و)أَْقاَلَمهُ  مْ يف )َلَدْيهِ مث ورش على طوؿ الصلة 
 مث ضبزة بالتحقيق وضم اؽباء يف )َلَديْػُهْم ( معا واندرج معو يعقوب 

 ْم(أَيػ هُ  مْ معا وبالسكت أيضا )أَْقاَلَمهُ  م إذ(مث خلف بالسكت يف )لديهُ 
نػْ ِإْذ ءَالَػػِي اْلَمَل  ػػُدِؾ ِدَكِلَمػػٍة ِمْبػػُه اْسػػُمُه اْلَمِسػػيُح ِعيَسػػى ادْػػُن َمػػْدَلَس َوِجيًتػػا ِكػػا الػػدُّ َيا ِئَكػػُة لَػػا َمػػْدَلُس ِإفَّ اللَّػػَه لُػَبشّْ

 (َ٘ٗواْْلَِخَدِة َوِمَن اْلُمَقدَّدِيَن )
     عم ضم حرؾ واكسر الشُت مشدد   ن/         ظبا م ك:    مع الكهف واإلسراء )يَػْبُشُر (   ٘٘٘الشاطبية رقم 

 قالوف على توسط اؼبتصل وقرأ )يُػَبشٍّرؾ( 
 ل )الدنيا( يقلعطف بتمث دوري 

نْػَيا ( واندرج معو خلف قرأ بفتح اليمث الكسا ف   العاشر اء وسكوف الباء والشُت بضمها )يَػْبُشرؾ( وأماؿ )الد 
وقػرأ بضػم اليػاء وفػتح البػاء ( أوجو فتح الدنيا وعليػو القصػر يف البػدؿ مث الطػوؿ ٗب)على طوؿ اؼبتصل و مث ورش 
 )يُػَبّشُرؾ(

نْػَيا ( وعليو التوسط مث الطوؿ يف البدؿ  ورش مث  التقليل يف )الد 
ؾ( وبالسػػكت علػػى )َواْلَِخػػَرِة( اء وسػػكوف البػػاء والشػػُت بضػػمها )يَػْبُشػػر علػػى طػػوؿ اؼبتصػػل وقػػرأ بفػػتح اليػػمث ضبػػزة 

نْػَيا(   واإلمالة يف )الد 
 واإلمالة )الخرة( خالد بالتحقيق مث 
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 (َٙٗوُلَكلُّْس البَّاَس ِكا اْلَمْتِد وََ ْتاًل َوِمَن الصَّاِلِحيَن )
 خلف بال غنة يف )وََكْهاًل َوِمَن( ثس   قالوف

 لَْمَسْسِبا َدَشٌد ءَاَلْي َربّْ أَنَّى َلُكوُف ِلا َوَلٌد َوَلْس 
 قالوف 

 ورش بالتقليل يف )أَن( واندرج معو دوري أس عمرو  ثس
  وأماؿ )أَن(  مث خلف بال غنة يف )َوَلٌد وَلَْ (

 واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر أماؿ )أَن( مث خالد 
 ُء آءَاَؿ َ َذِلِك اللَُّه َلْخُلُق َما َلشَ 

 قالوف 
 مث ورش على طوؿ اؼبتصل 

( حركات مث ٗ( أوجو باإلبداؿ ألف على القصر مث التوسط مث الطوؿ مث بالتسهيل مع اؼبد )٘ىشاـ وقف ب)مث 
 بالتسهيل على القصر 

 والتسهيل والرـو ( حركاتٙ( أوجو مع ىشاـ ولو التسهيل مع الطوؿ )ٗمث ضبزة اندرج ب)
 َت وأبو عمرو ورويس إذا وصلت  مع الية التالية )يشاء إذا( فيها وجهاف لورش وابن كث -

 ( َٚٗأْمًدا كَِإنََّما لَػُقوُؿ َلُه ُ ْن كَػَيُكوُف ) ~ِإَذا َءَضى
 فال     )نصبو ابن عامر والباقوف بالرفع(ك: )كن فيكوف( النصب يف الرفع   ٚٗٗالشاطبية  يف سورة البقرة رقم 

 باكالطيبة : )كن فيكوف فانصبا     رفعا سوى اغبق وقولو  
 عامر [ ] فيكوُف : الباقوف[ ] فيكوَف ( ابن

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث السوسف على قصر اؼبنفصل أدغم الالـ بالالـ )يقوؿ لو( 

  اؼبنفصل  توسطمث قالوف على 
 وصالمث ابن عامر وصال بنصب )فَػَيُكوَف( 

 مث ورش على الطوؿ يف اؼبنفصل وفتح )َقَضى( مث ورش على التقليل فيها 
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 ؼبنفصل وأماؿ )َقَضى( مث ضبزة على طوؿ ا
 مث الكسا ف على التوسط باؼبنفصل وأماؿ )َقَضى( واندرج معو خلف العاشر

ْنِجيَ  )  (َٛٗولُػَ لُّْمُه اْلِكَااَب َواْلِحْكَمَة َوالاػَّْورَاَة َواِِْ
اقوف  مػػة       )قػػرأ )يعلمػػو( نػػافع وعاصػػم وأبػػو جعفػػر ويعقػػوب والبػػأص نػػ: )نعلمػػو( باليػػاء  ٚ٘٘الشػػاطبية رقػػم 

 بالنوف(
 ال حالدرة : ياء نرفع من نشاء  بيوسف )نسلكو( )نعلمو( 

 لنوى تذ إالطيبة : )نعلم( الياء 
 البلود وباػبلف ج يفسنو وقلل حد ر ا م: وإضجاعس )التوراة(  ٙٗ٘الشاطبية رقم 

ن ذكواف وأبو عمػرو ] ويعلمو : نافع وعاصم وأبو جعفر ويعقوب[ ]ونعلمو الكتاب : الباقوف[]التوراة أماؽبا : اب
والكسػػػا ف وخلػػػف العاشػػػر [] التػػػوراة : قللهػػػا ورش وضبزة[]التػػػوراة : بػػػالفتح والتقليػػػل : قػػػالوف[ ]التػػػوراة : بػػػالفتح  

 الباقوف[
 قالوف قرأ بالياء )يعلمو الكتاب( وعلى فتح )التػَّْورَاَة( واندرج معو عاصم وأبو جعفر ويعقوب 

 ل )التػَّْورَاَة( مث قالوف قرأ )يعلمو الكتاب(  بتقلي
يَل(  قبِْ  مث ورش قرأ )يعلمو الكتاب( و بالتقليل والنقل يف َ)اإْلِ

 مث ابن كثَت قرأ بنوف العظمة )ونعلمو( واندرج معو ىشاـ 
 مث أبو عمرو قرأ بنوف العظمة )ونعلمو( وأماؿ )التػَّْورَاَة( واندرج معو ابن ذكواف و الكسا ف وخلف العاشر 

يَل( بالنقل والسكتمث ضبزة قرأ بنوف ا قبِْ  لعظمة )ونعلمو( وبالتقليل يف )التػَّْورَاَة( ووقف على َ)اإْلِ
 دَِآلٍَة ِمْن رَدُّْكسْ  سْ ئِيَ  أَنّْا َءْد ِجْئُاكُ آِإْسدَ  ~دَِباَوَرُسواًل ِإَلى 

:أبػو عمػرو  ] إسرا يل : بالتسهيل مع اؼبد والقصر ْلس جعفر[ ] إسػرا يل : بػالتحقيق البػاقوف[]قجكتكم : أدغػم
 وىشاـ وضبزة والكسا ف وخلف العاشر[ ]قد جكتكم : باإلظهار : الباقوف[

 قالوف على قصر اؼبنفصل  واإلظهار يف )قد جكتكم( واندرج معو يعقوب 
 مث قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة و اندرج معو ابن كثَت 

 الداؿ يف اعبيم يف )َقْد ِجْكُتُكْم (مث دوري أدغم 
 قرأ )جيتكم( أدغم الداؿ يف اعبيم يف )َقْد ِجْكُتُكْم ( و مث السوسف 
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  مث أبو جعفر قرأ إسرا يل بالتسهيل مع اؼبد والقصر وَل يدغم وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ياء )جيتكم( مع الصلة 
 على توسط اؼبنفصل مث قالوف 

 على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 
 ْد ِجْكُتُكْم ( واندرج معو ىشاـ والكسا ف وخلف العاشر باإلدغاـ يف )قَ على توسط اؼبنفصل و مث دوري 

 وبالتحقيق يف )َوَرُسواًل ِإىَل(مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل واإلدغاـ يف )َقْد ِجْكُتُكْم ( 
 وبالنقل يف )َوَرُسواًل ِإىَل(( البدؿ يف )آية( ٖو)وباإلظهار يف )َقْد ِجْكُتُكْم ( مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 يف )َقْد ِجْكُتُكْم (واإلدغاـ يف )َوَرُسواًل ِإىَل( لسكت على الساكن اؼبفصوؿ مث خلف با
ًدا دِِإْذِف اللَِّه  سْ َأْخُلُق َلكُ  ~أَنّْا  ِمَن الاّْيِن َ َتْيَئِة الاَّْيِد كَ َنْػُفُخ ِكيِه كَػَيُكوُف بَيػْ

 عتاد أفصال  ا: وبالكسر )إين أخلق(  ٚ٘٘الشاطبية رقم 
 ب تتل ا)أين أخلق(  الطيبة واكسر   

 صوصاخ: ويف )طا را( )طَتا( ُّا وعقودىا       ٛ٘٘الشاطبية رقم 
 زحتل    / طا ر ا: )الطا ر(  ٚٛالدرة رقم

 اكرذَت خالطيبة : والطا ر يف الطَت كالعقود 
 فتحها ظبا: فتسعوف مع نبز بفتح وتسعها  ٜٖٓالشاطبية رقم 

ق: ابن كثَت وأبو عمرو[  ]أيْن أخلق : الباقوف[] كهّية الطا ر : أبو جعفر ]إيَن أخلق: نافع وأبو جعفر[ ]أيَن أخل
 [ ] كهيكة الطَت : الباقوف[ ] فيكوف طا ر : نافع وأبو جعفر ويعقوب [ ] فيكوف طَتا : الباقوف[

 ( ار  آقالوف قرأ بكسر اؽبمزة وفتح الياء )إيَن أخلق( وقرأ بإتبات ألفا ونبزة بعدىا وحذؼ الياء )فيكوف ط
( وعلػى ا ر آمث ورش قرأ بكسر اؽبمزة وفتح الياء )إيَن أخلق( وقرأ أتبػت ألفػا ونبػزة بعػدىا وحػذؼ اليػاء )فيكػوف طػ

 ورقق راء )طا را(توسط اللُت )َكَهْيَكِة( 
 )كهيكة( وقرأ )طا را( ورقق الراءمث ورش على طوؿ اللُت 

 ( ا ر آوقرأ أتبت ألفا ونبزة بعدىا وحذؼ الياء )فيكوف ط مث قالوف بالصلة قرأ بكسر اؽبمزة وفتح الياء )إيَن أخلق(
مث أبو جعفر قرأ بكسر اؽبمزة وفتح الياء )إيَن أخلق( وأبدؿ اؽبمزة ياء )كهية ( وأتبػت ألفػا ونبػزة بعػدىا وحػذؼ 

 ( ا ر آ( و )فيكوف ط رِ آالياء فيهما )كهية الط
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)فيكوف طػَتا( حبػذؼ اْللػف واؽبمػزة أ ُّما )كهيكة الطَت (و( وقر مث ابن كثَت قرأ بفتح اؽبمزة والياء يف )أيَن أخلق 
 وإتبات ياء وبالصلة وبصلة اؽباء )فيو(  

مث أبػػو عمػػرو قػػرأ بفػػتح اؽبمػػزة واليػػاء يف )أيَن أخلػػق ( وقػػرأ ُّمػػا )كهيكػػة الطػػَت ( و )فيكػػوف طػػَتا( حبػػذؼ اْللػػف 
 واؽبمزة وإتبات ياء وبدوف صلة 

أخلػػق ( وقػرأ ُّمػػا )كهيكػة الطػػَت ( و  ~أ بفػػتح اؽبمػزة وسػػكوف اليػاء يف )أينمث ابػن عػامر علػػى توسػط اؼبنفصػػل قػر 
 )فيكوف طَتا( حبذؼ اْللف واؽبمزة وإتبات ياء 

أخلق ( وقرأ ُّمػا )كهيكػة الطػَت ( و )فيكػوف  ~مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل قرأ بفتح اؽبمزة وسكوف الياء يف )أين
 طَتا( حبذؼ اْللف واؽبمزة وإتبات ياء 

أخلق ( وقرأ حبذؼ اْللف واؽبمػزة وإتبػات  ~عقوب على قصر اؼبنفصل قرأ بفتح اؽبمزة وسكوف الياء يف )أينمث ي
  را(آياء يف )كهيكة الطَت ( و أتبت ألفا وبعدىا نبزة وحذؼ الياء يف )فيكوف ط

اؼبنفصػل وسػكوف مػيم شبانية أوجو كلها مقروء ُّا : فػتح التػوراة مػع قصػر )كاملة( فا دة : قالوف لو يف ىذه الية 
اعبمع مث الصلة مث توسط اؼبنفصل مع سكوف اؼبيم مث الصلة وىذه أربعة أوجو على الفتح ومثلهػا علػى التقليػل يف 

 )التوراة(
 َوأُْدِدُئ اأْلَْ َمَه َواأْلَدْػَدَص َوُأْحِيا اْلَمْوَتى دِِإْذِف اللَِّه 

 قالوف 
 مث دوري قلل )اؼبوتى( 

  )اْلكمو واْلبرص( وأماؿ )اؼبوتى( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر مث خالد على التحقيق يف
 مث ورش بفتح )اؼبوتى( وبالنقل يف )اْلكمو واْلبرص( مث ورش بالتقليل وبالنقل 

 بالسكت يف )اْلكمو واْلبرص( وأماؿ )اؼبوتى( ضبزةمث 
 سْ ِدَما تَْ ُ ُلوَف َوَما َتدَِّخُدوَف ِكا دُػُيوِتكُ  سْ َوأُنَػبُّْئكُ 

لػػو وجهػػا علػػى الصػػل أقػػبال     )الػػدليل يف سػػورة جى ضبػػن عػػ: وكسػػر بيػػوت والبيػػوت يضػػم  ٖٓ٘الشػػاطبية رقػػم 
 (ٜٛٔالبقرة آية 

 نقالاالدرة : بيوت اضمما وارفع رفث فسوؽ مع جداؿ وخفض يف اؼبال كة 
 لىب صحبةف دم كالطيبة : بيوت كيف جا بكسر الضم  
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 ( واندرج معو ابن عامر وشعبة وضبزة والكسا ف وخلف العاشر قالوف قرأ بكسر الباء يف )بُِيوتكم 
 مث أبو عمرو قرأ بضم الباء يف )بُػُيوتكم( واندرج معو حفص ويعقوب 

 مث ورش قرأ بضم الباء يف )بُػُيوتكم( وأبدؿ اؽبمزة ألفا )تاكلوف( ورقق الراء يف )تدخروف( 
 ألفا )تاكلوف( وفخم الراء مث السوسف قرأ بضم الباء يف )بُػُيوتكم( وأبدؿ اؽبمزة 

 مث قالوف بالصلة قرأ بكسر الباء يف )بُِيوتكم ( واندرج معو ابن كثَت 
 مث أبو جعفر قرأ بضم الباء يف )بُػُيوتكم( وبالصلة وأبدؿ اؽبمزة ألفا )تاكلوف(

 (ُٜٗمْؤِمِبيَن ) سْ ُ ْباُ ِإْف   سْ َلكُ ِإفَّ ِكا َذِلَك َْلَلًَة 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

  السوسف أبدؿ اؽبمزة واوا )مومنُت( واندرج معو ضبزة وقفا مث
 واندرج معو ابن كثَت ِإْف( مْ يف )َلكُ  مث قالوف بالصلة على قصرىا

 مث أبو جعفر أبدؿ اؽبمزة واوا )مومنُت( وبالصلة  
 ِإْف( مْ يف )َلكُ مث قالوف على التوسط بالصلة 

 البدؿ وأبدؿ اؽبمزة واوا )مومنُت( مع قصرِإْف(  مْ يف )َلكُ مث ورش على طوؿ الصلة 
 ووقف على إبدؿ اؽبمزة واوا )مومنُت( ِإْف(  مْ يف )َلكُ مث خلف بالسكت 

 ِإْف( مْ وطوؿ الصلة يف )َلكُ مث ورش بتوسط مث طوؿ البدؿ )لية( وأبدؿ اؽبمزة واوا )مومنُت( 
ءًا ِلَما دَػْيَن َلَديَّ ِمَن الاػَّْورَاِة َوأِلُِح َّ َلكُ  ـَ َعَلْيُكْس  سْ َوُمَصدّْ  دَػْ َض الَِّذي ُحدّْ

 قالوف بسكوف ميم اعبمع وفتح )التوراة( 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 مث قالوف بالتقليل يف )التوراة( وسكوف ميم اعبمع واندرج معو ورش وضبزة 
 مث قالوف بالصلة والتقليل 

 ذكواف والكسا ف وخلف العاشر  مث دوري أماؿ )التوراة( واندرج معو ابن 
 (ٓ٘دَِآلٍَة ِمْن رَدُّْكْس كَاتػَُّقوا اللََّه َوَأِبيُ وِف ) سْ َوِجْئُاكُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 



 

 
241 

 يعقوب أتبت ياء وقفا ووصال )وأطيعوين(  ثس
 ضبزة بالتسهيل بوجو  ثس

 على طولوورش  ثسمث ورش على توسط البدؿ 
 بن كثَت واندرج معو اقالوف بالصلة  ثس
 السوسف قرأ بإبداؿ اؽبمزة ياء )جيتكم(  ثس
 أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة ياء )جيتكم( وبالصلة  ثس

 كَاْعُبُدوُه  سْ ِإفَّ اللََّه رَدّْا َورَدُّكُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثسقالوف 

 إذا وصلت )فاعبدوف ىذا صراط أدغم اؽباء باؽباء السوسف . -
 (َٔ٘ َذا ِصَداٌط ُمْسَاِقيٌس )

 خلف قرأ باإلمشاـ صوت الزاي  ثس     قنبل قرأ بالسُت )سراط( ثس      قالوف
ُتُس اْلُكْفَد ءَاَؿ َمْن أَْنَصاِري آَلمَّ كػَ   ِإَلى اللَّهِ  ~َأَحسَّ ِعيَسى ِمبػْ

 ال: بناِت وأنصاري عبادي لعنيت    وما بعده إف شاء بالفتح أنب ٔٓٗالشاطبية رقم 
 ]أنصارَي إىل: نافع وأبو جعفر [ ] أنصاري إىل : الباقوف[

 يمسب: وإضجاع )أنصاري(  ٕٖٚالشاطبية رقم 
 واندرج معو أبو جعفر قرأ بفتح الياء )أنصارَي إىل ( قالوف 

 إىل ( واندرج معو يعقوب  قرأ بسكوف الياء )أنصاري~مث ابن كثَت 
 وقلل )عيسى( إىل (  قرأ بسكوف الياء )أنصاري~مث دوري 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل قرأ بفتح الياء )أنصارَي إىل ( 
 إىل ( واندرج معو عاصم  على توسط اؼبنفصل  قرأ بسكوف الياء )أنصاري~مث ابن عامر 

 قرأ بسكوف الياء )أنصارْي إىل ( وقلل )عيسى( مث دوري على توسط اؼبنفصل  
إىل ( وأمػػاؿ )عيسػػى( وانػػدرج معػػو خلػػف  سػػكوف اليػػاء )أنصػػاري~علػػى توسػػط اؼبنفصػػل  وقػػرأ ب مث أبػػو اغبػػارث

 العاشر 
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 إىل ( وأماؿ )عيسى( وأماؿ )أنصاري(  على توسط اؼبنفصل  وقرأ بسكوف الياء )أنصاري~مث دوري الكسا ف 
 وبالنقل )مَن أنصاري( قرأ بفتح الياء )أنصارَي إىل (على فتح عيسى على طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 

 وبالنقل )مَن أنصاري( قرأ بفتح الياء )أنصارَي إىل (تقليل طوؿ اؼبنفصل و على ورش  ثس
 إىل ( وطوؿ اؼبنفصل و أماؿ )عيسى(  صاري~مث ضبزة قرأ بسكوف الياء )أن

 إىل ( واإلمالة يف )عيسى( وطوؿ اؼبنفصل  وقرأ بسكوف الياء )أنصاري~)مْن أنصاري( مث خلف بالسكت 
 (ُٕ٘ن أَْنَصاُر اللَِّه َآَمبَّا دِاللَِّه َواْشَتْد دِ َنَّا ُمْسِلُموَف )ءَاَؿ اْلَحَوارِلُّوَف َنحْ  

 ( اؼبدودٖمع ) السوسف أدغم النوف بالنوف )اغبََْوارِي وَف كَبُْن( ثسطوؿ البدؿ )َآَمنَّا( مث ورش على توسط ثس  قالوف
َبا َمَع الشَّاِ ِدلَن )أَنْػَزْلَي َواتػَّبَػْ َبا الدَُّسوَؿ كَا ْ  آَآَمبَّا ِدمَ  آرَدػَّبَ   (ُٖ٘ابػْ

 ( البػدؿ يف )َآَمنَّػا(ٖمػع )علػى طػوؿ اؼبنفصػل ورش  ثس اؼبنفصل  توسطقالوف على  ثس قالوف على قصر اؼبنفصل
 واندرج معو ضبزة على وجو قصر البدؿ )آمنا( 

 َوَمَكُدوا َوَمَكَد اللَُّه 
 قالوف

ُد اْلَماِ دِلَن )  (َٗ٘واللَُّه َخيػْ
ُر( ورش ثسقالوف   بًتقيق الراء يف )َخيػْ

ػُدَؾ ِمػػَن الَّػِذلَن َ َفػػُدوا َوَجاِعػُ  الَّػػِذلَن اتػَّبَػُ ػوَؾ كَػػػْوَؽ  ~ِإْذ ءَػاَؿ اللَّػػُه لَػا ِعيَسػػى ِإنّْػا ُماَػَوكّْيػػَك َورَاِكُ ػَك ِإلَػػاَّ َوُمَاتّْ
 ِإَلى لَػْوـِ اْلِقَياَمةِ  آو الَِّذلَن َ َفدُ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 وسط اؼبنفصل مث قالوف على ت

 )عيسى( وترقيق راء )مطهرؾ( على فتح على طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 
  يف )عيسى( وترقيق راء )مطهرؾ(  على التقليلعلى طوؿ اؼبنفصل و ورش  ثس

 وعلى التقليل يف )عيسى(مث دوري على قصر اؼبنفصل 
 وعلى التقليل يف )عيسى(مث دوري على توسط اؼبنفصل 

 أماؿ )ِعيَسى ( ل و على طوؿ اؼبنفصمث ضبزة 
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 بال خالؼوأماؿ وقفا )اْلِقَياَمِة ( على توسط اؼبنفصل وأماؿ )ِعيَسى ( مث الكسا ف 
 على توسط اؼبنفصل وأماؿ )ِعيَسى (مث خلف العاشر 

 وقف يعقوب على )إيل( معا باؽباء )إليو( .  -
  وإذا وصلت الية دبا بعدىا )القيامة مث إىل( أدغم التاء بالثاء السوسف

َبُكْس ِكيَما ُ ْباُ  سْ ثُسَّ ِإَلاَّ َمْدِجُ كُ   (ِ٘٘كيِه َتْخَاِلُفوَف ) سْ كََ ْحُكُس دَػيػْ
 بسكوف ميم اعبمعقالوف 

 مث السوسف أدغم اؼبيم بالباء )فاحكم بينكم( 
 واندرج معو أبو جعفر مث قالوف بالصلة 

 مث ابن كثَت بالصلة ؼبيم اعبمع والصلة للهاء )فيو( 
دُػتُ كََ مَّا الَّ  نْػَيا َواْْلَِخَدِة  سْ ِذلَن َ َفُدوا كَُ َعذّْ  َعَذادًا َشِدلًدا ِكا الدُّ

 ( أوجو على فتح على قصر اؼبنفصل مث طولو ٗورش ب) ثسقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 التقليل مع توسط البدؿ مث طولو ورش بمث 

  وربقيق الخرةمث أبو عمرو بتقليل )الدنيا( 
 والنقل والسكت يف )الخرة(  لدنيا(يف )اباإلمالة  ضبزةمث 

 مث الكسا ف أماؿ )الدنيا( وأماؿ )الخرة( وقفا 
 مث خلف العاشر أماؿ )الدنيا( والتحقيق يف )الخرة( 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالوف بالصلة
 (ِٙ٘مْن نَاِصدِلَن ) سْ َوَما َلتُ 
 وأبو جعفرواندرج معو ابن كثَت  قالوف بالصلة ثس     قالوف

 ُأُجوَرُ سْ  سْ كَػيُػَوكّْيتِ َوَأمَّا الَِّذلَن َآَمُبوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت 
 ال ع: وياء يف )نوفيهمو(   ٛ٘٘الدليل من الشاطبية رقم 

 وىطالدرة : نويف اليا 
 ]فيوفيِهم: حفص [ ]فيوفيُهم : رويس [ ] فنوفيُهم : روح [ ]فنوفيهم: الباقوف [
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 لعظمة )فنوفيهم ( قالوف قرأ بنوف ا
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ُأُجوَرُىْم(  مْ يف )فَػيُػَوفٍّيهِ مث قالوف بالصلة على قصرىا 

  ُأُجوَرُىْم(  مْ يف )فَػيُػَوفٍّيهِ  توسطهاقالوف على مث 
 قرأ بنوف العظمة )فنوفيهم ( وقصر البدؿ ُأُجوَرُىْم( و  مْ يف )فَػيُػَوفٍّيهِ مث ورش على طوؿ الصلة 

 و قرأ )فنوفيهم( ُأُجوَرُىْم(  مْ يف )فَػنُػَوفٍّيهِ خلف بالسكت  مث
 مث روح و قرأ بنوف العظمة وضم اؽباء )فنوفيُهم( 

 مث حفص قرأ بالياء يف )فيوفيهم( 
 مث رويس قرأ بالياء وضم اؽباء يف )فيوفيُهم( 

 مث ورش على توسط البدؿ مث طولو يف )َآَمُنوا( قرأ بنوف العظمة )فنوفيهم (
 (ٚ٘اللَُّه اَل ُلِح ُّ الظَّاِلِميَن )وَ 

 قالوف 
ُلوُه َعلْيَك ِمَن اْْلَلَاِت َوالذّْْ ِد اْلَحِكيِس )  (َٛ٘ذِلَك نَػاػْ

 يف )اْليات( خلف بالسكت  ثس (يف )اْلَيَاتِ  ( البدؿٖمع ) يف )اْلَيَاتِ  ورش بالنقل ثسقالوف 
 بصلة اؽباء )نتلوه(ابن كثَت  ثس

ـَ ِإفَّ َمَجَ  ِعيسَ   ى ِعْبَد اللَِّه َ َمَجِ  َآَا
وىػذا الوجػػو دخػل مػع قػػالوف مث طػوؿ البػػدؿ ( أوجػو فػػتح )عيسػى( وعليػو قصػػر البػدؿ )آدـ( ٗقػالوف مث ورش ب)

  )آدـ( 
 تقليل )عيسى( وعليو توسط مث طوؿ البدؿ ورش بمث 

 مث دوري بتقليل )عيسى( 
 واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر أماؿ )عيسى( ضبزةمث 
 (َٜ٘لَقُه ِمْن تُػَداٍب ثُسَّ ءَاَؿ َلُه ُ ْن كَػَيُكوُف )خَ 

 ( أوجو اؼبدودٖمع ) السوسف أدغم الالـ بالالـ )قَاَؿ َلُو( ثس  قالوف 
 (ٓٙاْلَحقُّ ِمْن رَدَّْك َكاَل َتُكْن ِمَن اْلُمْمَادِلَن )
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 قالوف
َوأَنْػُفَسػَبا  سْ ءَ ُ آَءنَا َوِنَسػآَوِنَسػ سْ ءَ ُ آنَػا َوأَدْػبَػآءَ ْ  تَػَ ػاَلْوا نَػْدُع أَدْبَؾ ِمَن اْلِ ْلِس كَػقُ آءَ جََّك ِكيِه ِمْن دَػْ ِد َما جَ آَكَمْن حَ 
 (ٔٙثُسَّ نَػْبَاِتْ  كَػَبْجَ ْ  َلْ َبَة اللَِّه َعَلى اْلَكاِذدِيَن ) سْ َوأَنْػُفَسكُ 

 قالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع 
 بو جعفرواندرج معو أمث قالوف بالصلة يف ميم اعبمع 

 مث ورش على طوؿ اؼبتصل 
 َءَؾ( على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر آمث ابن ذكواف أماؿ )جَ 

 َءَؾ( على طوؿ اؼبتصل آمث ضبزة أماؿ )جَ 
 مث ابن كثَت بصلة اؽباء يف )فيو( وصلة اؼبيم 

 لعنت : وقف عليها باؽباء يعقوب والكسا ف وأماؽبا -
 ُص اْلَحقُّ ِإفَّ َ َذا َلُتَو اْلَقصَ 

 ]ؽبو : قالوف وأبو عمرو والكسا ف وأبو جعفر [ ] ؽبُو : الباقوف[
 قالوف بسكوف اؽباء يف )ؽَبَْو( مث ورش بضمها )ؽَبَُو( 

 وقف باؽباء يعقوب على )ؽَبُوه( 
 ِإالَّ اللَُّه ِمْن ِإَلٍه َوَما 

 إلو إال(و))ِمْن ِإَلٍو( مث خلف بالسكت بالنقل )ِمْن ِإَلٍو( قالوف مث ورش 
 (َٕٙوِإفَّ اللََّه َلُتَو اْلَ زِلُز اْلَحِكيُس )

 ] ؽبْو : قالوف وأبو عمرو والكسا ف وأبو جعفر [ ] ؽبُو : الباقوف[
 ورش بضمها )ؽَبَُو( ثسقالوف بسكوف اؽباء يف )ؽَبَْو( 

 (ٖٙكَِإْف تَػَولَّْوا كَِإفَّ اللََّه َعِليٌس دِاْلُمْفِسِدلَن )
 قالوف
بَػبَػػا آَ ِلَمػػٍة َسػػوَ تَػَ ػػاَلْوا ِإلَػػى  ْ ػػَ  اْلِكاَػػاِب أَ  آءُػػْ  لَػػ ػػَبكُ ٍء دَػيػْ لَػاَِّخػػَذ َشػػْيًئا َواَل نَػْ بُػػَد ِإالَّ اللَّػػَه َواَل ُنْشػػِدَؾ دِػػِه َأالَّ  سْ َودَػيػْ

 ِمْن ُاوِف اللَّهِ دَػْ ًضا َأْردَادًا دَػْ ُضَبا 
 بو جعفر واندرج معو ابن كثَت وأقالوف بالصلة  ثسقالوف على قصر اؼبنفصل 
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 على توسط اؼبنفصل وعلى توسطهاقالوف بالصلة  ثسقالوف على توسط اؼبنفصل  ثس
َنكُ ورش على توسط )َشْيًكا(  ثس ( وبالنقل )تَػَعاَلْوا ِإىَل( و)بَػْعًضا أَْربَابًا( مْ وطوؿ الصلة )َوبَػيػْ  َأالَّ
َنكُ على طوؿ اللُت يف )َشْيًكا( ورش  ثس ( و  مْ وطوؿ الصلة )َوبَػيػْ  ا ِإىَل( و)بَػْعًضا أَْربَابًا(بالنقل )تَػَعاَلوْ َأالَّ
 يف )شيكا( وبغنة وعلى التحقيق خالد بالسكت  ثسوبال غنة يف )َشْيًكا َواَل( خلف بالسكت على )شيكا(  ثس
 يف )شيكا( خالد بالتحقيق  ثس
َنكُ يف اؼبوصوؿ واؼبفصوؿ )شيكا( )تَػَعاَلْوا ِإىَل( و)بَػْعًضا أَْربَابًا(  خلف بالسكت ثس (  مْ )َوبَػيػْ وبال غنة يف )َشْيًكا َأالَّ

 َواَل(
 (ٗٙكَِإْف تَػَولَّْوا كَػُقوُلوا اْشَتُدوا دِ َنَّا ُمْسِلُموَف )

 قالوف
ْنِجيُ  ِإالَّ ِمْن دَػْ ِدهِ  آِإدْػَداِ يَس َومَ  ~َأْ َ  اْلِكَااِب ِلَس ُتَحاجُّوَف ِكا آلَ   أُْنزَِلِي الاػَّْورَاُة َواِِْ

 قالوف على تقليل )التػَّْورَاُة(  ثس   )التػَّْورَاُة( قالوف على فتح
 مث دوري أماؿ )التػَّْورَاُة( 

 قالوف على التقليل وتوسط اؼبنفصل  ثس    وفتح )التػَّْورَاُة(على توسط اؼبنفصل مث قالوف 
 أماؿ )التػَّْورَاُة( واندرج معو ابن ذكواف والكسا ف وخلف العاشر على توسط اؼبنفصل و مث دوري 

 قلل )التػَّْورَاُة( والنقل يف )اإلقبيل( على طوؿ اؼبنفصل و  مث ورش
 اإلقبيل( مع التقليل يف )التػَّْورَاُة()خالد بالتحقيق يف  ثس  مث ضبزة بالتقليل يف )التػَّْورَاُة( والسكت على )اإلقبيل( 

 (َ٘ٙأَكاَل تَػْ ِقُلوَف )
 قالوف

 ِدِه ِعْلٌس  سْ كُ ِكيَما لَ  سْ ِء َحاَجْجاُ َ ُؤَْل  سْ أَنْػاُ  آ َ 
 د وكم مبدؿ جال ضبخا أنا    وسهل جكا ز :    وال ألف يف ىا ىاأنتم  ٜ٘٘الشاطبية رقم 

 ال  صباف ز دى     وأبدلو من نبزة ىابت تن مويف ىا و التنبيو             
 ووبتمل الوجهُت عن غَتىم وكم   وجيو بو الوجهُت للكل ضبال            
 يف التنبيو ذو القصر مذىبا   وذو البدؿ الوجهاف عنو مسهالويقصر             

 الحد مع الالء ىا أنتم وحققهما أالدرة : وسهل أريت وإسرا يل كا ن ومد 
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على القصر )ىا( )بسبب التسػهيل( وعلػى قصػر  وسكوف اؼبيم قالوف أتبت ألفا بعد اؽباء وسهل اؽبمزة )ىا اَنتم(
 و عمرو البصريواندرج معو أباؼبنفصل يف )ىؤالء( 

وبتوسػػط  (بالتسػػهيل)بسػػبب علػػى القصػػر  وسػػكوف اؼبػػيم مث قػػالوف أتبػػت ألفػػا بعػػد اؽبػػاء وسػػهل اؽبمػػزة )ىػػا اَنػػتم(
 واندرج معو الدورياؼبنفصل يف )ىؤالء( 

علػى القصػر )ىػا( )بسػبب التسػهيل( وعلػى قصػر اؼبنفصػل يف  وبالصلة مث قالوف بالصلة وبتسهل اؽبمزة )ىا اَنتم(
 )ىؤالء( 

 على القصر بالتسهيل وبتوسط اؼبنفصل يف )ىؤالء( وبالصلة مث قالوف بالصلة وسهل اؽبمزة )ىا اَنتم( 
علػى التوسػط يف )ىػا( )لبقػاء أتػر اؽبمػزة مػع  وسػكوف اؼبػيم مث قالوف أتبػت ألفػا بعػد اؽبػاء وسػهل اؽبمػزة )ىػا اَنػتم(

 عمرو  أسدوري التسهيل ( وبتوسط اؼبنفصل )ىؤالء( واندرج معو 
 )ىؤالء( ُت )ىآأنتم(وبالتسهيل وبتوسط اؼبنفصل توسطمث قالوف بالصلة على 

 مث ورش حبذؼ اْللف وتسهيل اؽبمز يف )ىكنتم( وطوؿ )ىؤالء( 
 مث ورش بإبداؿ اؽبمزة ألفا مع اؼبد اؼبشبع يف )ىا~نتم ( وطوؿ )ىؤالء( 

 )ىؤالء(  ُتى قصر اؼبنفصلبدوف تسهيل عل وبالصلة مث البزي أتبت اْللف وحقق اؽبمزة )ىاأنتم( 
 مث أبو جعفر أتبت اْللف وسهل اؽبمزة )ىااَنتم( وبالصلة على قصر اؼبنفصل )ىؤالء(

 مث يعقوب أتبت اْللف وحقق اؽبمزة )ىاأنتم( على قصر اؼبنفصل وبدوف صلة 
 مث قنبل قرأ حبذؼ اْللف وحقق اؽبمزة )ىكنتم( وبالصلة وقصر اؼبنفصل )ىؤالء( 

)ىؤالء( واندرج معو عاصم والكسػا ف  ُتأنتم ( وتوسط اؼبنفصلآ رأ بإتبات اْللف وحقق اؽبمزة )ىمث ابن عامر ق
 وخلف العاشر 

 )ىؤالء( ُتأنتم ( وطوؿ اؼبنفصل آمث خلف قرأ بإتبات اْللف وحقق اؽبمزة )ىا
 (ٙٙ تَػْ َلُموَف )اَل  سْ ِدِه ِعْلٌس َواللَُّه لَػْ َلُس َوأَنْػاُ  سْ جُّوَف ِكيَما لَْيَس َلكُ آَكِلَس ُتحَ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس     قالوف
 َما َ اَف ِإدْػَداِ يُس لَػُتوِالِّا َواَل َنْصَدانِيِّا َوَلِكْن َ اَف َحِبيًفا ُمْسِلًما 

 خلف بال غنة ثس   قالوف 
 (َٚٙوَما َ اَف ِمَن اْلُمْشدِِ يَن )
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 قالوف
 ِإدْػَداِ يَس َللَِّذلَن اتػَّبَػُ وُه َوَ َذا البَِّباُّ َوالَِّذلَن َآَمُبواِإفَّ َأْوَلى البَّاِس دِ 
مع قصر مث توسط مث طوؿ  على طوؿ اؼبتصل )النيبء~(ورش  ثسعلى توسط اؼبتصل ( باؽبمز ~قالوف قرأ )النَّيب ء

 البدؿ )َآَمُنوا (
 وعاصم وضبزة والكسا ف وخلف العاشر  واندرج معو ابن عامر قرأ )النَّيب ( حبذؼ اؽبمزة السوسف  ثس

 قرأ )النَّيب ( حبذؼ اؽبمزة ومث ابن كثَت بصلة اؽباء )اتػَّبَػُعوُه(
 وقرأ )النَّيب ( حبذؼ اؽبمزة مث دوري أماؿ )النَّاِس(

 أوىل : أماؽبا وقفا : ضبزة والكسا ف وخلف العاشر وقللها ورش خبلفو .
 (َٛٙواللَُّه َوِلاُّ اْلُمْؤِمِبيَن )

 ورش بإبداؿ اؽبمزة )اْلُموِمِنَُت( واندرج معو السوسف وأبو جعفر وضبزة وقفا ثس   قالوف 
 (َٜٙوَما َلْشُ ُدوَف ) سْ أَنْػُفَستُ  َوَما ُلِضلُّوَف ِإْلَّ  سْ ئَِفٌة ِمْن َأْ ِ  اْلِكَااِب َلْو ُلِضلُّوَنكُ آَواَّْت بَ 

 إدغاـ التاء بالطاء لكل القراء )ودت طَّا فة(
 وقصر اؼبنفصل لوف على توسط اؼبتصل قا

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 

 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 
 ْىِل(  ا واؼبنفصل وبالنقل يف )ِمنَ مث ورش على طوؿ اؼبتصل 
 يف )ِمْن أَْىِل(  والتحقيق واؼبنفصل مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل 

 واؼبنفصل  مث خلف بالسكت يف )ِمْن أَْىِل( على طوؿ اؼبتصل
 (َٓٚتْشَتُدوَف ) سْ َأْ َ  اْلِكَااِب ِلَس َتْكُفُدوَف دَِآلَاِت اللَِّه َوأَنْػاُ  آلَ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس     قالوف على قصر اؼبنفصل 
 على توسط اؼبنفصلقالوف بالصلة  ثس     صلمث قالوف على توسط اؼبنف

 البدؿ )ِبَآيَاِت ( مع القصر اندرج ضبزة  قصرمث ورش مع 
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 مث ورش على توسط مث طوؿ البدؿ )بآيات(
 (ٔٚتَػْ َلُموَف ) سْ َأْ َ  اْلِكَااِب ِلَس تَػْلِبُسوَف اْلَحقَّ دِاْلَباِبِ  َوَتْكُاُموَف اْلَحقَّ َوأَنْػاُ  آلَ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس    اؼبنفصل قالوف على قصر
 قالوف بالصلة  ثس   مث قالوف بتوسط اؼبنفصل 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
 سْ َآِخػػَدُه َلَ لَُّتػػ آاْ ُفػػُدو أُنْػػِزَؿ َعلَػػى الَّػػِذلَن َآَمبُػػوا َوْجػػَه البػََّتػػاِر وَ  ~ئَِفػػٌة ِمػػْن َأْ ػػِ  اْلِكاَػػاِب َآِمبُػػوا دِالَّػػِذيآَوءَالَػػْي بَ 
 (ٕٚلَػْدِجُ وَف )

 إدغاـ التاء بالطاء لكل القراء )قالْت طَّا فة (
 وسكوف ميم اعبمع يف )لعلهم( على قصر اؼبنفصل قالوف 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل  ثس
 مث أبو عمرو على قصر اؼبنفصل أماؿ )النهار( 

 لوف على التوسط باؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع مث قا
 قالوف بالصلة على التوسط باؼبنفصل ثس

 الكسا فمث دوري على التوسط وأماؿ )النهار( واندرج معو دوري علّف 
ورقػػق راء )آخػػره(  تالبػػدالأوجػػو يف ( ٖمث ورش علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل قلػػل )النهػػار( وجهػػا واحػػدا ْلإػػا را يػػة مػػع )

 ْىِل( وبالنقل يف )ِمَن ا
خلػػػف علػػػى السػػػكت يف )مػػػن أىػػػل(  وطػػػوؿ اؼبنفصػػػل والفػػػتح يف  ثػػػس     مث ضبػػػزة علػػػى التحقيػػػق يف )مػػػْن أىػػػِل(

 )النهار(
 ِعْبػدَ  سْ جُّو ُ آُلَحػَأْو  سْ ُأوتِيػاُ  آَأَحػٌد ِمجْػَ  َمػ ~ُءْ  ِإفَّ اْلُتَدى ُ ػَدى اللَّػِه َأْف لُػػْؤَتى سْ ِإالَّ ِلَمْن تَِبَع ِالَبكُ  آَواَل تُػْؤِمُبو 

 سْ رَدّْكُ 
 يشفع )أف يؤتى( إىل ما تسهال    ابن كثَتىم: ويف آؿ عمراف عن  ٛٛٔالشاطبية رقم 

 الطيبة : وغَت اؼبس )أف يؤتى أحد( 
 )أأف يؤتى : ابن كثَت [ ] أف يوتى : ورش والسوسف وأبو جعفر ، وضبزة وقفا [ ] أف يؤتى : الباقوف[ 
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 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 واندرج معو ابن كثَت أَْو( مْ يف )أُوتِيتُ  وعلى قصرىاقالوف بالصلة  ثس
 ابن كثَت على قصر اؼبنفصل قرأ )أأف يؤتى( بالتسهيل للهمزة الثانية وبالصلة   ثس
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثس
 واندرج معو خلف العاشر  و)يؤتى(الكسا ف أماؿ )اؽبدى( ثس
 أَْو( مْ  )أُوتِيتُ وتوسط الصلة يفقالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  ثس

وقصػػر البػػدؿ مث طولػػو ومنػػوا( و)يوتى(وأبػػدؿ اؽبمػػزة يف )ت و)يوتى(علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل علػػى فػػتح )اؽبػػدى(مث ورش 
   وبالنقل يف )قِل اف( أَْو( مْ ))أوتيتم(وعلى طوؿ الصلة يف يف )أُوتِيتُ 

وعلػػى طػػوؿ الصػػلة يف يف  وتى(ومنػػوا( و)يػػوأبػػدؿ اؽبمػػزة يف )تعلػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل علػػى تقليػػل )اؽبػػدى( ورش  ثػػس
    أَْو( على توسط البدؿ مث طولو )أوتيتم( مْ )أُوتِيتُ 

 ومنوا( و)يوتى( ؿ اؽبمزة يف )تمث السوسف على قصر اؼبنفصل وأبد
 ومنوا( و)يوتى( وبالصلةى قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة يف )تمث أبو جعفر عل

وبػػال غنػػة عنػػد النػػوف مػػع اليػػاء )أف يػػؤتى( أَْو( و)قػػْل إف(   مْ وبػػالتحقيق يف )أُوتِيػػتُ خلػػف علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل  ثػػس
  و)يؤتى(وأماؿ )اؽبدى(

 خالد على طوؿ اؼبنفصل وبغنة وأماؿ )اؽبدى( ثس
 ( على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة وأماؿ )اؽبدىأَْو( و)قْل إف( و  مْ يف )أُوتِيتُ خلف بالسكت  ثس

 ءُ آَلشَ  اْلَفْضَ  دَِيِد اللَِّه لُػْؤتِيِه َمنْ ُءْ  ِإفَّ 
( أوجو وقفا على )يشاء( أبدؿ اؽبمزة ألفا مع القصر والتوسط والطوؿ مث بالتسهيل مع اؼبد ٘قالوف مث ىشاـ ب)

 ( حركات والقصر بالرـو ٗ)
 ( حركات والرـو واندرج بأربع أوجو مع ىشاـ ٙمث خالد بوجو الطوؿ مع التسهيل باؼبد )

 ( ( أوجو الوقف على )يشاء٘مث خلف بال غنة و)
 مث ابن كثَت بصلة اؽباء )يؤتيو( 

 مث السوسف أبدؿ اؽبمزة واوا )يوتيو( واندرج معو أبو جعفر 
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 و أبدؿ اؽبمزة واوا )يوتيو(  فَّ(اإ يف )ُقلِ مث ورش بالنقل 
 ( أوجو الوقف ٘و) يف )ُقْل ِإفَّ(مث خلف بالسكت 
 (َٖٚواللَُّه َواِسٌع َعِليٌس )

 قالوف
 ُء آَمْن َلشَ َلْخَاصُّ ِدَدْحَمِاِه 

 على توسط اؼبتصلقالوف 
 مث ورش على طوؿ اؼبتصل 

 ( أوجو على )يشاء( ٘مث ىشاـ وقف ب)
 ( حركات واندرج بأربعة أوجو مع ىشاـ ٙمث خالد بوجو التسهيل مع اؼبد )

 ( أوجو الوقف على )يشاء(٘مث خلف بال غنة و)
 (َٗٚواللَُّه ُذو اْلَفْضِ  اْلَ ِظيِس )

 قالوف
تُ  ~تَْ َمْبُه ِدِقْباَاٍر لُػَؤاّْهِ ْ ِ  اْلِكَااِب َمْن ِإْف َوِمْن أَ  ِإلَْيَك ِإالَّ َما ُاْمَي  ~َمْن ِإْف تَْ َمْبُه ِدِدلَباٍر اَل لُػَؤاّْهِ  سْ ِإلَْيَك َوِمبػْ
 ئًِماآَعَلْيِه ءَ 

 الحافيا صعترب اف: وسكن يؤده مع نولو ونصلو  ونؤتو منها  ٓٙٔالدليل من الشاطبية باب ىاء الكناية رقم 
 اف بويف الكل قصر اؽباء                                        

]يودْه : معا: أبو جعفر[ ]يودِه ي : ورش بصػلة اؽبػاء[ ]يػؤدٍّْه: أبػو عمػرو وشػعبة وضبػزة[ ] يػؤدِه : بقصػر اؽبػاء : 
: أماؽبػػا أبػػو ودينػػار ] قنطػػار قػػالوف ويعقػػوب وىشػػاـ خبلػػف عنػػو[] يػػؤّده ي : باإلشػػباع : البػػاقوف وؽبشػػاـ بوجػػو [

 عمرو ودوري الكسا ف وقللها ورش[] قنطار : بالفتح للباقُت[
 قالوف قرأ بقصر اؽباء )يؤدِه ( واندرج معو ىشاـ بوجو عنو ويعقوب 

 مث قالوف بالصلة وقرأ بقصر اؽباء )يؤدِه ( 
 حفص واندرج معو  على توسط اؼبنفصل باإلشباع يف )يُػَؤدٍِّه ي(  ابن عامرمث 

 مث شعبة قرأ بسكوف اؽباء )يؤدٍّْه ( 
 مث خالد قرأ بسكوف اؽباء )يؤدٍّْه ( ووقف على )قا ما( بالتسهيل مع اؼبد والقصر
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ووقػػف علػػى )قا مػػا( بالتسػػهيل مػػع اؼبػػد )بقنطػػاٍر يػػؤده( مث خلػػف بػػالتحقيق وقػػرأ بسػػكوف اؽبػػاء )يػػؤدٍّْه ( وبػػال غنػػة 
 والقصر 

 اء )يؤدٍّْه ( وأماؿ )بقنطار( و)بدينار( مث دوري أس عمرو قرأ بسكوف اؽب
 وأماؿ )بقنطار( و)بدينار( على توسط اؼبنفصل مث دوري الكسا ف قرأ بإشباع اؽباء )يؤدٍِّه ي ( 

 على قصر اؼبنفصل قرأ بإشباع اؽباء )يؤدٍِّه ي ( قرأ بصلة اؽباء )تأمنو( معا و بالصلة و مث ابن كثَت 
 اء )يؤدٍّْه ( وأماؿ )بقنطار( و)بدينار( وأبدؿ اؽبمزة ألفا )تامنو( معا بسكوف اؽبباؽبمزة و مث السوسف قرأ 

 مث أبو جعفر وأبدؿ اؽبمزة ألفا )تامنو( معا وقرأ  بإبداؿ اؽبمزة واوا وبسكوف اؽباء )يودْه ( معا 
)يودِه ي( معا  وأبدؿ أيضا وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا وإشباع اؽباء يف يف )َوِمْن أَْىِل( و )َمْن ِإْف( معا مث ورش بالنقل 

 على طوؿ اؼبنفصل يف )تامنو( معا وقلل )بقنطار( و)بدينار( وجها واحدا 
ووقػػف )بقنطػػاٍر يػػؤده( وقػػرأ بسػػكوف اؽبػػاء )يػػؤدٍّْه ( وبػػال غنػػة يف )َوِمػػْن أَْىػػِل( و )َمػػْن ِإْف( معػػا مث خلػػف بالسػػكت 

 على )قا ما( بالتسهيل مع اؼبد والقصر
َبا ِكا اأْلُمّْيّْيَن َسِبيٌ  َولَػُقوُلوَف َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َو ُ  سْ َذِلَك دِ َنػَّتُ   (٘ٚلَػْ َلُموَف ) سْ ءَاُلوا لَْيَس َعَليػْ

 واندرج خالد بوجو التحقيققالوف بسكوف ميم اعبمع 
 يف )اْلميُت( مث ورش بالنقل 

   وبال غنة يف )َسِبيٌل َويَػُقوُلوَف( بالسكت يف )اْلميُت( مث خلف 
 بغنة يف )َسِبيٌل َويَػُقوُلوَف(بالسكت يف )اْلميُت(  خالدمث 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 (ِٙٚدَ ْتِدِه َواتػََّقى كَِإفَّ اللََّه ُلِح ُّ اْلُماَِّقيَن )َمْن َأْوَكى دَػَلى 

 قالوف 
    ْوىَف(ا و)اتقى( وبالنقل يف )َمنَ مث ورش على فتح )بلى( و)أوىف( 

 ورش على التقليل يف )بلى( و)أوىف( و)اتقى(  ثس
 واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر و)اتقى( أماؿ )بلى( و)أوىف(  ضبزةمث 

 مث خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )مْن أَوىف( و أماؿ )بلى( و)أوىف( و)اتقى(
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ِكا اْْلَِخَدِة َواَل ُلَكلُّْمُتُس اللَُّه َواَل لَػْبظُُد  سْ اَل َخاَلَؽ َلتُ َءِلياًل ُأولَِئَك ثََمًبا  سْ ِإفَّ الَِّذلَن َلْشاَػُدوَف ِدَ ْتِد اللَِّه َوأَْلَمانِتِ 
 (َٚٚعَذاٌب أَلِيٌس ) سْ َوَلتُ  سْ لَػْوـَ اْلِقَياَمِة َواَل لُػزَ ّْيتِ  سْ ِإلَْيتِ 

 الباقوف[] إليُهم : ضبزة ويعقوب[ ] إليِهم : الباقوف[ ] يُزِكيُهم : يعقوب [ ] يزِكيِهم : 
 وبسكوف ميم اعبمع بتوسط اؼبتصل قالوف 

 مث خالد بالتحقيق يف )الخرة( وقرأ بضم اؽباء يف )إليُهم( ووقف بالنقل مث التحقيق على )عذاب أليم( 
 ضم اؽباء يف )إليُهم( و)يزكيُهم( بتوسط اؼبتصل و مث يعقوب 

يف )إلػػيُهم(  ووقػػف بالنقػػل والتحقيػػق علػػى  صػػل وبالسػػكت علػػى )الخػػرة( وقػػرأ بضػػم اؽبػػاءتمث ضبػػزة علػػى طػػوؿ اؼب
 )عذاب أليم( 

( البػػدؿ يف )الخػػرة( وترقيػػق را هػػا وبالنقػػل علػػى ٖوطػػوؿ اؼبتصػػل مػػع ))قَلِػػياًل أُولَكِػػَس( و)الخػػرة( مث ورش بالنقػػل 
 ليم( ا)عذاب 

اؽبػاء يف )إلػيُهم(  و بالسػكت علػى )الخػرة( وقػرأ بضػم)قَِلياًل أُولَكِػَس( مث خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ 
 ووقف بالنقل والسكت على )عذاب أليم( 

   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
تُ  دِاْلِكَااِب لَِاْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَااِب َوَما ُ َو ِمَن اْلِكَااِب َولَػُقولُػوَف ُ ػَو ِمػْن ِعْبػِد  سْ أَْلِسَباَػتُ َلَفدِلًقا لَػْلُووَف  سْ َوِإفَّ ِمبػْ

 (ٛٚلَػْ َلُموَف ) سْ اللَِّه َوَما ُ َو ِمْن ِعْبِد اللَِّه َولَػُقوُلوَف َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َو ُ 
 ضاهر     ظبا: ووبسب كسر السُت مستقبال  ٖٛ٘الشاطبية يف رقم 

 تتبص ن يفالطيبة : ووبسب مستقبال بفتح سُت كتبوا 
 لَِتْحِسُبوُه: الباقوف[ ]لَِتْحَسُبوُه: ابن عامر وعاصم وضبزة وأبو جعفر [ ]

 قالوف قرأ بكسر السُت )لَِتْحِسُبوُه ( واندرج معو أبو عمرو والكسا ف ويعقوب وخلف العاشر 
 مث ابن عامر قرأ بفتح السُت يف )لَِتْحَسُبوُه ( واندرج معو عاصم وخالد

 (يف )َلَفرِيًقا يَػْلُووفَ مث خلف قرأ بفتح السُت يف )لَِتْحَسُبوُه ( وبال غنة 
 قرأ بكسر السُت )لَِتْحِسُبوُه ( و مث قالوف بالصلة 

 مث ابن كثَت بكسر السُت وبصلة اؽباء )لَِتْحِسُبوُه ( 
 قرأ بفتح السُت يف )لَِتْحَسُبوُه ( مث أبو جعفر بالصلة و 
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َة ثُػسَّ لَػُقػوَؿ لَِبَشٍد َأْف َما َ اَف  ِللبَّػاِس ُ ونُػوا ِعبَػاًاا لِػا ِمػْن ُاوِف اللَّػِه َوَلِكػْن  لُػْؤتِيَػُه اللَّػُه اْلِكاَػاَب َواْلُحْكػَس َوالبُّبُػػوَّ
 (َٜٚتْدُرُسوَف ) سْ تُػَ لُّْموَف اْلِكَااَب َوِدَما ُ ْباُ  سْ ُ ونُوا رَدَّانِيّْيَن ِدَما ُ ْباُ 

 لال ذ: وضم وحرؾ تعلموف الكتاب مع    مشددة من بعد بالكسر  ٖٙ٘الشاطبية رقم 
 كنزكسر وشد  الطيبة : )تعلموف( ضم حرؾ وا 

]دبا كنتم تُػَعلٍُّموَف: ابن عػامر وعاصػم وضبػزة والكسػا ف وخلػف العاشػر[]تَػْعَلموف : والبػاقوف[ بفػتح التػاء وسػكوف 
 العُت وزبفيف الالـ مفتوحة ] النبوءة : نافع[ ] النبوة : الباقوف[

 وزبفيف الالـ مفتوحة قالوف باؽبمز يف )َوالن بُػوَّءَة( وقرأ )تَػْعَلموف( بفتح التاء وسكوف العُت 
 مث قالوف بالصلة 

 )َوالن بُػوََّة ( وقرأ )تَػْعَلموف( بفتح التاء وسكوف العُت وزبفيف الالـ مفتوحة قرأ حبذؼ اؽبمزة مث ابن كثَت 
)النبوة( وقرأ بضػم التػاء وفػتح العػُت وتشػديد الػالـ بالكسػرة )تُػَعلٍُّمػوَف( وانػدرج معػو قرأ حبذؼ اؽبمزة مث ابن عامر 

 اصم وخالد والكسا ف وخلف العاشر ع
 وقرأ )تَػْعَلموف( بفتح التاء وسكوف العُت وزبفيف الالـ مفتوحة قرأ حبذؼ اؽبمزة )النبوة( أماؿ )لِلنَّاِس (مث دوري 

 يف )النبوة( وقرأ )تَػْعَلموف( بفتح التاء وسكوف العُت وزبفيف الالـ مفتوحة بدوف إمالة قرأ حبذؼ اؽبمزة مث يعقوب 
لسوسف قرأ )يُوتَِيُو( وأدغم الالـ بالالـ )يَػُقوَؿ لِلنَّاِس( وقرأ )تَػْعَلموف( بفتح التاء وسكوف العُت وزبفيػف الػالـ مث ا

 مفتوحة 
قػرأ )يُوتِيَػُو( حبػذؼ اؽبمػزة وقػرأ )تَػْعَلمػوف( بفػتح التػاء وسػكوف العػُت وزبفيػف الػالـ مفتوحػة بالصػلة و مث أبو جعفر 
 وبدوف إدغاـ 

 وبال غنة وقرأ بضم التاء وفتح العُت وتشديد الالـ بالكسرة )تُػَعلٍُّموَف(  يف )لَِبَشٍر َأْف(يق مث خلف بالتحق
وقػػرأ وقػرأ )يُوتِيَػُو( وقػػرأ )تَػْعَلمػوف( بفػتح التػاء وسػكوف العػػُت وزبفيػف الػالـ مفتوحػة  يف )لَِبَشػٍر َأْف(مث ورش بالنقػل 

 باؽبمزة يف )النبوءة(
وقػرأ بضػم التػاء وفػتح العػُت وتشػديد الػالـ )أف يؤتيػو( وبػال غنػة  يف )لَِبَشػٍر َأْف(مث خلف بالسكت على اؼبفصػوؿ 

 بالكسرة )تُػَعلٍُّموَف(
 ِئَكَة َوالبَِّبيّْيَن َأْردَادًاَأْف تَػاَِّخُذوا اْلَمَل  سْ َواَل لَْ ُمدَ ُ 

 الحدوف ما ألف :  .........                  )وعدنا ( صبيعا  ٘٘ٗ- ٖ٘ٗالشاطبية يف البقرة رقم 
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 و)يأُمُرىم( أيضا و)تأُمُرىم( تال     لووإسكاف )بارِْ ُكم( و)يأمرُُكم( 
 ـبتلسا جال  الدوريو)ينُصرُكم( أيضا و)يشِعرُُكم( وكم   جليل عن  

 ب طال واػبلف حالطيبة : )بار كم( سكن أو اختلس 
 ظباوحو ر الشاطبية : ورفع )وال يأمركم( 

 محم( فانصب وقل )يرجعوف( : )ويأمركٛٛالدرة  رقم 
 حبا ر ال ح حـرالطيبة : وارفعوا ال يأمرا  

 بطال واػبلف حبار كم يأمركم  ...سكن أو اختلس        
] وال يػػأُمرُكم : قػػالوف وابػػن كثػػَت والكسػػا ف [ ] وال يػػاُمرُكم : ورش وأبػػو جعفػػر[ ]وال يػػأُمرَكم: ابػػن عػػامر وعاصػػم 

يػأُمرْكم : دوري أس عمػر خبلػف[ ]وال يػأُمركم : دوري أس عمػرو بػاختالس وضبزة ويعقوب وخلف العاشػر[ ] وال 
 ضمتها [ ] وال ياُمرْكم : السوسف[

 قالوف على توسط اؼبتصل قرأ بضم اؼبيم والراء يف )يَْأُمرُُكْم( وباؽبمز يف )النبيكُت( 
 ( مث الكسا ف قرأ بضم اؼبيم والراء يف )يَْأُمرُُكْم( وحذؼ اؽبمزة يف )النبيُت
 مث قالوف بالصلة قرأ بضم اؼبيم والراء يف )يَْأُمرُُكْم( وباؽبمز يف )النبيكُت( 

 اؽبمزة يف )النبيُت( حذؼو مث ابن كثَت بالصلة قرأ بضم اؼبيم والراء يف )يَْأُمرُُكْم( 
 )النبيكُت(  وقرأ بضم اؼبيم والراء يف )يَْأُمرُُكْم( وباؽبمز يفيف )يأُمرُكم أف( مث قالوف على توسط الصلة 

( البدؿ ٖوباؽبمز يف )النبيكُت( على طوؿ اؼبتصل مع )قرأ بضم اؼبيم والراء وأبدؿ اؽبمزة ألفا يف )يَاُمرُُكْم( مث ورش 
 يف )يأُمرُكم أف( وعلى طوؿ الصلةيف )النبيكُت(
 زة يف )النبيُت(اؽبم حذؼو وبالصلة  قرأ بضم اؼبيم والراء وأبدؿ اؽبمزة ألفا يف )يَاُمرُُكْم( مث أبو جعفر

 مث أبو عمرو الدوري بضم اؼبيم وإسكاف الراء  )يَْأُمرُْكْم( وأبدؿ اؽبمزة يف )النبيُت( على توسط اؼبتصل 
 مث دوري باالختالس لضمة الراء )االختالس : اإلتياف بثلثف اغبركة( 

 مزة يف )النبيُت( على توسط اؼبتصل مث السوسف بضم اؼبيم وإسكاف الراء  وأبدؿ اؽبمزة ألفا )يَاُمرُْكْم( وأبدؿ اؽب
مث ابن عامر قرأ بضم اؼبيم وفتح الراء يف )وال يأُمرَكم ( وأبدؿ اؽبمزة يف )النبيُت( على توسط اؼبتصػل وانػدرج معػو 

 عاصم ويعقوب
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 مث ضبػػػػزة علػػػػى طػػػػوؿ اؼبتصػػػػل قػػػػرأ بضػػػػم اؼبػػػػيم وفػػػػتح الػػػػراء يف )وال يػػػػأُمرَكم ( وأبػػػػدؿ اؽبمػػػػزة يف )النبيػػػػُت( بػػػػالتحقيق
 وبالتحقيق يف )يأُمرُكم أف(

بالسكت علػى )وال يػأُمرَكْم أف( وقػرأ بضػم اؼبػيم وفػتح الػراء يف )وال يػأُمرَكم ( وأبػدؿ مث خلف على طوؿ اؼبتصل و 
 اؽبمزة يف )النبيُت(

 (ُٓٛمْسِلُموَف ) سْ ِإْذ أَنْػاُ دِاْلُكْفِد دَػْ َد  سْ أَلَْ ُمدُ ُ 
م : السوسف [ ] أيأُمركم : باختالس ضمتها : دوري وجو تاف[ ] أياُمرُكم ] أيأُمرْكم : دوري أس عمرو[ ] أياُمرْك

 : ورش[ ] أيأُمرُكم : الباقوف[
 قالوف قرأ بضم اؼبيم والراء )أيأُمرُكم( مع سكوف ميم اعبمع 

 وقرأ بضم اؼبيم والراء )أيأُمرُكم(  (مْ يف )ِإْذ أَنْػتُ مث خلف بالسكت بالساكن اؼبفصوؿ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفروقرأ بضم اؼبيم والراء )أيأُمرُكم( مث قالوف بالصلة 

 (مْ وبالنقل يف )ِإَذ انْػتُ مث ورش قرأ بضم اؼبيم والراء وأبدؿ اؽبمزة ألفا )أياُمرُكم( 
 مث دوري قرأ بسكوف الراء )أيأُمرْكم( 

 مث دوري باالختالس لضمة الراء )أيأُمركم(  
 ؽبمزة ألفا )أياُمرْكم( مث السوسف بسكوف الراء وأبدؿ ا
ٌؽ ِلَمػا َمَ ُكػ سْ ءَ ُ آِمْن ِ َااٍب َوِحْكَمػٍة ثُػسَّ َجػ سْ َآتَػْيُاكُ  آَوِإْذ َأَخَذ اللَُّه ِميجَاَؽ البَِّبيّْيَن َلمَ  لَاُػػْؤِمُبنَّ دِػِه  سْ َرُسػوٌؿ ُمَصػدّْ

 َولَاَػْبُصُدنَّهُ 
يػػػو     ]ضبػػػزة كسػػػر اؼبػػػيم يف ؼبػػػا( فر )ؼبػػػا( وال   وكسػػػخػػػ: وبالتػػػاء )آتينػػػا( مػػػع الضػػػم  ٘ٙ٘- ٗٙ٘الشػػػاطبية رقػػػم 

 والباقوف : بالفتح[ وقرأ اؼبدنياف )آتيناكم(
 الفالدرة : افتح )ؼبا( 

 الطيبة : ؼبا فاكسر فدا وآتيتكم يقرأ آتينا مدا
 ] َلَما آتيناكم : نافع وأبو جعفر[ ] ِلَما آتيتكم : ضبزة[ ] َلَما آتيتكم : الباقوف[

قػرأ بػاؽبمز )النبيكػُت( علػى قصػر اؼبنفصػل وتوسػط اؼبتصػل وقػرأ بفػتح الػالـ وقػرأ بػالنوف و  علػى قصػر اؼبنفصػلقالوف 
 تيناكم( آاؼبفتوحة بدؿ التاء وألف بعدىا ) َلَما 

 مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 
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 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 

اؽبمػػزة )النَِّبيٍّػػَُت( وقػػرأ بالتػػاء اؼبضػػمومة وحػػذؼ اْللػػف الػػيت بعػػدىا ) َلَمػػا  مث ابػػن كثػػَت علػػى قصػػر اؼبنفصػػل وحبػػذؼ
 أتيُتكم( وبالصلة 

مث دوري أس عمرو على قصر اؼبنفصل وحبذؼ اؽبمزة )النَِّبيٍَُّت( وقرأ بالتاء اؼبضمومة وحذؼ اْللػف الػيت بعػدىا ) 
ذؼ اؽبمػزة )النَِّبيٍّػَُت( وقػرأ بالتػاء اؼبضػمومة وحػذؼ تيُتكم( وبدوف الصلة مث السوسف على قصر اؼبنفصػل وحبػآَلَما 

 تيُتكم( وأبدؿ اؽبمزة )لتومنن (آاْللف اليت بعدىا ) َلَما 
وحبذؼ اؽبمػزة )النَِّبيٍّػَُت( وقػرأ بػالنوف اؼبفتوحػة بػدؿ التػاء وألػف بعػدىا ) وبالصلة مث أبو جعفر على قصر اؼبنفصل 

 تيناكم( وأبدؿ اؽبمزة )لتومنن (آَلَما 
مث دوري علػػى توسػػط اؼبنفصػػل وحبػػذؼ اؽبمػػزة )النَِّبيٍّػػَُت( وقػػرأ بالتػػاء اؼبضػػمومة وحػػذؼ اْللػػف الػػيت بعػػدىا ) َلَمػػا 

 تيُتكم( واندرج معو ىشاـ وعاصم والكسا ف آ
ءكم( وحبػػذؼ اؽبمػػزة )النَِّبيٍّػػَُت( وقػػرأ بالتػػاء اؼبضػػمومة وحػػذؼ اْللػػف الػػيت بعػػدىا ) َلَمػػا آمث ابػػن ذكػػواف أمػػاؿ )جػػ

 كم( واندرج معو خلف العاشر تيتُ آ
مث خلػػف علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل وحبػػذؼ اؽبمػػزة )النَِّبيٍّػػَُت( وقػػرأ بكسػػر الػػالـ يف )ِلَمػػا( وقػػرأ بالتػػاء اؼبضػػمومة وحػػذؼ 

 يف )كتاٍب وحكمة(وبال غنة  على طوؿ اؼبتصل (وأماؿ )جاءكم تيُتكم(آاْللف اليت بعدىا ) ِلَما 
 ؿ )جاءكم( على طوؿ اؼبتصليف )كتاٍب وحكمة( وأمامث خالد بغنة 

( ٖتينػػاكم( مػػع )آمث ورش بالنقػػل)وإَذ اخػػذ( وبطػػوؿ اؼبتصػػل وقػػرأ بػػالنوف اؼبفتوحػػة بػػدؿ التػػاء وألػػف بعػػدىا ) َلَمػػا 
 )لتومنن(واوا ة وقرأ بإبداؿ اؽبمز  و)النبيكيُت(البدؿ )آتيناكم(

سر الالـ يف )ِلَما(وقرأ بالتاء اؼبضمومة وحذؼ ( وقرأ بكالبَِّبيّْينَ مث خلف بالسكت يف )وإْذ َأَخّذ( وحبذؼ اؽبمزة )
 يف )كتاٍب وحكمة(اْللف اليت بعدىا ) ِلَما أتيُتكم( وبال غنة 

 ِإْصِدي سْ َذِلكُ َعَلى  سْ َوَأَخْذتُ  سْ ءَاَؿ أََأءْػَدْرتُ 
 الغفداشر ع: وياسُت أظهر.../ ازبذسبو    أخذمت ويف اإلفراد  ٖٕٛالشاطبية باب حروؼ قربت ـبارجها بيت 

 قالوف بالتسهيل وإدخاؿ ألف بينهما وأدغم الذاؿ بالتاء )أخذمت( واندرج معو أبو عمرو وىشاـ بوجو 
 قالوف بالصلة على توسطها  ثس  مث قالوف بالصلة وبالتسهيل وإدخاؿ ألف بينهما واندرج معو أبو جعفر 
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مث ورش بإبػػداؿ ِإْصػػرِي(  مْ يف )َذِلُكػػصػػلة مث ورش بالتسػػهيل بػػاؽبمزة الثانيػػة وأدغػػم الػػذاؿ بالتػػاء )أخػػذمت( وبطػػوؿ ال
 اؽبمزة الثانية  حرؼ مد مشبع يف )أأقررمت( 

 مث ابن كثَت بالتسهيل باؽبمزة الثانية وإظهار الذاؿ عند التاء يف )وأخذمت( وبالصلة 
 مث ىشاـ بالتحقيق مع اإلدخاؿ وأدغم الذاؿ بالتاء )أخذمت( 

والكسػػا ف وروح وخلػػف وضبػػزة ذاؿ بالتػػاء )أخػػذمت( وانػػدرج معػػو شػػعبة مث ابػػن ذكػػواف بتحقيػػق اؽبمػػزتُت وأدغػػم الػػ
 العاشر 

 مث خلف بتحقيق اؽبمزتُت وأدغم الذاؿ بالتاء )أخذمت( وبالسكت يف )ذلكم إصري( 
 مث حفص بتحقيق اؽبمزتُت وإظهار الذاؿ عند التاء يف )وأخذمت( واندرج معو رويس

 َأءْػَدْرنَا آءَاُلو 
 ل مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ورش على طوؿ اؼبنفصل قالوف على قصر اؼبنفص
 (ِٔٛمَن الشَّاِ ِدلَن ) سْ ءَاَؿ كَاْشَتُدوا َوأَنَا َمَ كُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف مث قالوف بالصلة 

 (َٕٛكَمْن تَػَولَّى دَػْ َد َذِلَك كَُ ولَِئَك ُ ُس اْلَفاِسُقوَف )
 قالوف على توسط اؼبتصل 

 ورش على التقليل  ثسورش على طوؿ اؼبتصل وعلى الفتح يف )توىل( مث 
 مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل أماؿ )توىل(

 مث الكسا ف على توسط اؼبتصل أماؿ )توىل( واندرج معو خلف العاشر   
ُغوَف َوَلهُ  َد ِالِن اللَِّه لَػبػْ  (َٖٛ ْدً ا َوِإلَْيِه لُػْدَجُ وَف )َأْسَلَس َمْن ِكا السََّماَواِت َواأْلَْرِض َبْوًعا وَ  ~َأكَػَغيػْ

 والعاكيو حباد ويف )تبغوف( ع: وبالغيب )ترجعو   ف(  ٘ٙ٘الدليل من الشاطبية رقم 
 م حالدرة : وقل )يرجعوف( 

 الحالدرة : ويرجع كيف جا إذا كاف لألخرى فسم حلى 
 ا ضبن عالطيبة : يبغوف 

 ما إف كاف لألخرىظاكسر ىب وقاؿ وترجع   الضم افتحا و ظن عالطيبة ويرجعوف 
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]يبغػػوف : أبػػو عمػػرو وحفػػص ويعقػػوب[ ] تبغػػوف : البػػاقوف[ ]يُػْرَجعػػوف : حفػػص [ ] يػَػػْر ِجعػػوف : يعقػػوب  [ ] 
 تُػْرَجعوف : الباقوف[

] تبغوف تُػْرَجعوف: نافع وابن كثَت وابن عامر وشعبة وضبزة والكسا ف وأبو جعفر وخلف العاشر [ ]يبغوف يُػْرجعوف 
 ف تُػْرَجعوف : أبو عمرو [ ] يبغوف يَػْرِجعوف : يعقوب [ : حفص[ ]يبغو 

 قرأ )تبغوف( و)تُرجعوف( كالنبا بتاء اػبطاب واندرج معو أبو جعفر على قصر اؼبنفصل قالوف 
 بصلة اؽباء )إليو( قرأ )تبغوف( و)تُرجعوف( كالنبا بتاء اػبطاب على قصر اؼبنفصل مث ابن كثَت 

أ )تبغػػػوف( و)تُرجعػػػوف( كالنبػػػا بتػػػاء اػبطػػػاب وانػػػدرج معػػػو ابػػػن عػػػامر وشػػػعبة مث قػػػالوف علػػػى توسػػػط اؼبنفصػػػل قػػػر 
 والكسا ف وخلف العاشر

 مث خلف على طوؿ اؼبنفصل قرأ )تبغوف( و)تُرجعوف( كالنبا بتاء اػبطاب وبالسكت على )واْلرض( وبال غنة  
 يف )اْلرض(وبغنة مث خالد بالتحقيق يف )اْلرض(مث خالد بالسكت 

 قرأ بياء الغيب )يبغوف( و)تُرجعوف( لى قصر اؼبنفصل و عمث أبو عمرو 
 مث السوسف على قصر اؼبنفصل باإلدغاـ يف اؼبيم باؼبيم )أسلم من( وقرأ ضم التاء يف )تُرجعوف( 

 قرأ بياء الغيب )يبغوف( و)تُرجعوف(  على توسط اؼبنفصل مث دوري 
 ناء للمجهوؿ يف )يُرَجعوف( بياء الغيب فيهما )يبغوف( وبالبعلى توسط اؼبنفصل و مث حفص 
قػػػرأ بيػػػاء الغيبػػػة فيهمػػػا )يبغػػػوف( و)يَرِجعػػػوف( ولكػػػن بفػػػتح اليػػػاء وكسػػػر اعبػػػيم يف  علػػػى قصػػػر اؼبنفصػػػل  مث يعقػػػوب

 )يَرِجعوف( مبٍت للمعلـو
وبالنقػػل يف  مث ورش علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل وترقيػػق الػػراء يف )أفغػػَت( و قػػرأ )تبغػػوف( و)تُرجعػػوف( كالنبػػا بتػػاء اػبطػػاب

 ض()اْلر 
َبا َومَ  آُءْ  َآَمبَّا دِاللَِّه َومَ   ُأوتِػَا  آِإدْػػَداِ يَس َوِإْسػَماِعيَ  َوِإْسػَحاَؽ َولَػْ ُقػوَب َواأْلَْسػَباِط َوَمػ ~أُنْػِزَؿ َعلَػى آأُْنِزَؿ َعَليػْ

تُ  سْ ُموَسى َوِعيَسى َوالبَِّبيُّوَف ِمْن رَدّْتِ   (ْٗٛسِلُموَف )َوَنْحُن َلُه مُ  سْ اَل نُػَفدُّْؽ دَػْيَن َأَحٍد ِمبػْ
 قالوف على قصر اؼبنفصل  وقرأ باؽبمز )النبيكوف( 

 مث قالوف بالصلة 
 واندرج معو أبو جعفرمث ابن كثَت على قصر اؼبنفصل وبالصلة وحذؼ اؽبمزة من )النبيوف( 

 مث يعقوب حذؼ اؽبمزة من )النبيوف( ولكن بدوف صلة 
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 اؽبمزة من )النبيوف(  مث دوري على قصر اؼبنفصل وقلل )عيسى(و )موسى( وحذؼ
 مث السوسف قلل )عيسى(و )موسى( وحذؼ اؽبمزة من )النبيوف( وأدغم )كبن لو( النوف بالالـ

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ باؽبمز )النبيكوف( 
 مث قالوف بالصلة 

 مث ابن عامر وحذؼ اؽبمزة من )النبيوف( واندرج معو عاصم 
 عيسى(و )موسى( وحذؼ اؽبمزة من )النبيوف( مث دوري على توسط اؼبنفصل وقلل )

مث الكسػػا ف علػػى توسػػط اؼبنفصػػل وأمػػاؿ )عيسػػى(و )موسػػى( وحػػذؼ اؽبمػػزة مػػن )النبيػػوف( وانػػدرج معػػو خلػػف 
 العاشر  

مث ضبػػػػزة علػػػػى طػػػػوؿ اؼبنفصػػػػل والتحقيػػػػق يف السػػػػاكن اؼبفصػػػػوؿ )قػػػػْل آمنػػػػا( وبالسػػػػكت علػػػػى السػػػػاكن اؼبوصػػػػوؿ 
 ( )اْلسباط( وأماؿ )عيسى( و)موسى

 وأماؿ )عيسى( وموسى(خالد بالتحقيق يف )اْلسباط(  مث
( أوجو على قصر البدؿ الفتح يف )عيسى ٗوقرأ باؽبمز )النبيكوف( وب)بالنقل يف )قَل آمنا( و)اْلسباط( مث ورش 

 وموسى( 
 مث على توسط البدؿ التقليل يف )عيسى وموسى( 

 ؿ على التقليل يف )عيسى وموسى( مث طوؿ البدؿ على الفتح يف )عيسى وموسى( مث طوؿ البد
مث خلف بالسكت يف الساكن اؼبفصوؿ )قْل آمنا( وطوؿ اؼبنفصل وبالسػكت علػى السػاكن اؼبوصػوؿ )اْلسػباط( 

 وأماؿ )عيسى( و)موسى(
ْساَلـِ ِالًبا كَػَلْن لُػْقَبَ  ِمْبُه َوُ َو ِكا اْْلَِخَدِة ِمَن اْلَخاِسدِلَن ) َد اِِْ  (َ٘ٛوَمْن لَػْبَاِغ َغيػْ

 قالوف قرأ بسكوف اؽباء )وْىو( واندرج معو أبو عمرو والكسا ف وأبو جعفر 
  واندرج معو عاصم وخالد بوجو التحقيق ويعقوب وخلف العاشر بضم اؽباء )وُىو( ابن عامرمث 

 مث ابن كثَت بضم اؽباء )وُىو( وبصلة اؽباء )منو( 
 يف )اْلسالـ ( و)اْلخرة(مث خالد بالسكت 

  ( البدؿ )الخرة( ٖمع ) و)اْلخرة( راء )غَت( والنقل يف )اإلسالـ(مث ورش بًتقيق 
َر(   مث السوسف قرأ بسكوف اؽباء )وْىو( والوجو الثاين اإلدغاـ يف الغُت بالغُت خبلف عنو  )يَػْبَتِغ َغيػْ
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 مث خلف بال غنة وقرأ بضم اؽباء )وُىو( وسكت يف الساكن اؼبوصوؿ
 اْلبَػيػَّْباُت َءُ ُس آَحقّّ َوجَ َأفَّ الدَُّسوَؿ  آَوَشِتُدو  سْ َفُدوا دَػْ َد ِإلَمانِتِ َ ْيَف لَػْتِدي اللَُّه ءَػْوًما  َ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل بسكوف ميم اعبمع 
 ابن ذكواف أماؿ )جاءىم( واندرج معو خلف العاشر   ثس مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 م(على قصر البدؿ )إيباإمث ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل 
 مث خالد أماؿ )جاءىم( 

 َءُىُم(آيف )َحقٌّ َوجَ خلف أماؿ وبال غنة  ثس
 ابن كثَت وأبو جعفر واندرج معو  مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل

 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصلثس 
 مث ورش على توسط مث طوؿ البدؿ يف )إيباإم( وطوؿ اؼبنفصل

 (ٙٛاِلِميَن )َواللَُّه اَل لَػْتِدي اْلَقْوـَ الظَّ 
 قالوف

 (ِٚٛئَكِة َوالبَّاِس َأْجَمِ يَن )َلْ َبَة اللَِّه َواْلَمَل  سْ َعَلْيتِ َأفَّ  سْ ُؤ ُ آَجزَ ُأولَِئَك 
 ]عليُهم : ضبزة ويعقوب [ ]عليِهم : الباقوف[
  شر واندرج معو السوسف وابن عامر وعاصم والكسا ف وخلف العا قالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع

 مث دوري أماؿ )الناس( 
 مث يعقوب قرأ بضم اؽباء )عليُهم( 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر َأفَّ( مْ ُؤىُ آوعلى قصرىا يف )َجزَ مث قالوف بالصلة 
 َأفَّ( مْ ُؤىُ آويف )َجزَ  على توسط الصلةبالصلة و مث قالوف 

 مث ورش على طوؿ اؼبتصل وطوؿ الصلة  
 اء يف )عليُهم( بضم اؽبمث ضبزة على التحقيق وقرأ 

 اء يف )عليُهم(مث خلف بالسكت وقرأ بضم اؽب
ُتُس اْلَ َذاُب َواَل  ُ   (ٛٛلُػْبَظُدوَف ) سْ َخاِلِدلَن ِكيَتا اَل ُلَخفَُّف َعبػْ
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 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثس بسكوف ميم اعبمع قالوف
 (ُٜٛحوا كَِإفَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌس )لَ َوَأصْ ِإالَّ الَِّذلَن تَادُوا ِمْن دَػْ ِد َذِلَك 

 االختالس ثسالسوسف أدغم الداؿ يف الذاؿ )بَػْعِد َذِلَس(  ثسورش بتغليظ الالـ )وأصلحوا(  ثسقالوف 
 (ٜٓالضَّالُّوَف ) َوُأولَِئَك ُ سُ  سْ ثُسَّ اْزَااُاوا ُ ْفًدا َلْن تُػْقَبَ  تَػْودَػاُػتُ  سْ ِإفَّ الَِّذلَن َ َفُدوا دَػْ َد ِإلَمانِتِ 

  واندرج معو ضبزة ورش على طوؿ اؼبتصل ثسقالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع 
 ورش يتوسط مث طوؿ البدؿ )إيباإم(   ثس واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثس

 ِمْ ُء اأْلَْرِض َذَ ًبا َوَلِو اكْػَاَدى ِدهِ  سْ ِد ِ ُ فَّاٌر كَػَلْن لُػْقَبَ  ِمْن َأحَ   سْ ِإفَّ الَِّذلَن َ َفُدوا َوَماُتوا َو ُ 
و انقال     )ابن ورداف قرأ )ِمُل اْلرض( وغبمزة وقفا بنقل حركة اؽبمزة إىل الالـ مع حذؼ اؽبمزة بالدرة : )ملء( 

 مع سكوف الالـ للوقف وهبوز فيها الرـو واإلمشاـ وىذه اْلوجو ذبوز البن ورداف إف وقف عليها أيضا(
 الوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب ق

 واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر )افتدى( مث خالد أماؿ 
 يف)اْلرض(مث خالد بالسكت 
 )افتدى( والنقل )مَن احدىم( و)اْلرض(مث التقليل )افتدى( مث ورش على الفتح 

 والتحقيق يف )مْن أحدىم( وأماؿ )افتدى(ت على )اْلرض( والسكو( )فلن يقبل( و)ذىبا مث خلف بال غنة 
 مث خلف بالسكت على )اْلرض( والساكن اؼبفصوؿ أيضا ) من أحدىم( وأماؿ )افتدى( 

 مث قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وابن صباز 
 مث ابن ورداف قرأ )ِمُل اْلرض( وبالصلة 

 (ِٜٔمْن نَاِصدِلَن ) سْ َعَذاٌب أَلِيٌس َوَما َلتُ  سْ ُأولَِئَك َلتُ  
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة  ثسبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 والتحقيق يف )عذاب أليم( )أليٌم وما ( خلف بال غنة  ثسمث ورش على طوؿ اؼبتصل وبالنقل يف )عذاب أليم( 
 )أليٌم وما( مث خالد بغنة )أليٌم وما( مث خلف بالسكت يف )عذاب أليم( وبال غنة يف

 َلْن تَػَباُلوا اْلِبدَّ َحاَّى تُػْبِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوفَ 
 ورش بًتقيق الراء يف )الرب(  ثسقالوف 
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 (َٕٜوَما تُػْبِفُقوا ِمْن َشْاٍء كَِإفَّ اللََّه ِدِه َعِليٌس )
 يف )شفء( بالسكت ضبزة ثسورش على توسط وطوؿ )شفء(  ثسقالوف 

ـَ ِإْسدَ آِإْسدَ  ~ لَِبِباُ  ُّ الاََّ اـِ َ اَف ِحالِّ   ئِيُ  َعَلى نَػْفِسِه ِمْن ءَػْبِ  َأْف تُػبَػزََّؿ الاػَّْورَاُة آئِيَ  ِإالَّ َما َحدَّ
 حقو)ينزؿ( خففو و)تنزؿ( مثلو    و)ننزؿ(  ٛٙٗالشاطبية رقم 

َزؿ : ابن كثَت وأبو عمرو ويعقوب[ ]تُػنَػزَّؿ: الباقوف[  ] تُػنػْ
 قالوف بتقليل )التوراة(  ثس( يد الزاي )تُػنَػزَّؿصر اؼبنفصل وتشدقالوف على ق

زَ   أبو عمرو أماؿ )التوراة( وقرأ بالتخفيف )تُػْنزؿ(  ثسؿ( واندرج معو يعقوب مث ابن كثَت بتخفيف الزاي )تُػنػْ
   (وتشديد الزاي )تُػنَػزَّؿمث أبو جعفر على قصر اؼبنفصل قرأ بتسهيل اؽبمزة الثانية )إسرا يل( مع اؼبد والقصر 

 قالوف بالتقليل يف )التوراة(  ثس  قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ىشاـ وعاصم مث
 (وتشديد الزاي )تُػنَػزَّؿمث ابن ذكواف أماؿ واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر 
 مث دوري على توسط اؼبنفصل وقرأ )تُػْنزؿ( وإمالة )التوراة(

 وتشديد الزاي )تُػنَػزَّؿندرج معو ضبزة قلل )التوراة( وا على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل مث ورش
 (َٖٜصاِاِءيَن ) سْ ِإْف ُ ْباُ  آُءْ  كَْ ُتوا دِالاػَّْورَاِة كَاتْػُلو َ 

 واندرج معو يعقوبؼبيم وفتح )التوراة( قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ا
 واندرج معو ابن كثَت على صلة اؼبيم )التوراة( فتح مث قالوف ب
  واندرج معو ىشاـ وعاصم على فتح )التوراة(و على سكوف ميم اعبمع صل و اؼبنفتوسط على مث قالوف 

 يف )التوراة(  مث قالوف بالصلة على الفتح
 مث قالوف بتقليل )التوراة( على قصر اؼبنفصل وسكوف اؼبيم 

 مث قالوف بالتقليل يف )التوراة( على صلة اؼبيم 
 يم  اعبمع مث قالوف على تقليل )التوراة( وتوسط اؼبنفصل وسكوف م

 مث قالوف بالصلة مع التقليل وتوسط اؼبنفصل 
 مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وقلل )التوراة( 

 مث دوري أماؿ )التوراة( على قصر اؼبنفصل 
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 مث دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ )التوراة( واندرج معو ابن ذكواف والكسا ف وخلف العاشر 
 لتوراة( وجها واحدا مث ورش ابدؿ اؽبمزة ألفا )فاتوا( وقلل )ا

 على قصر اؼبنفصل مث السوسف ابدؿ اؽبمزة ألفا )فاتوا( وأماؿ )التوراة( 
 على قصر اؼبنفصل مث أبو جعفر ابدؿ اؽبمزة ألفا )فاتوا( مع الصلة 

 (َٜٗكَمِن اكْػاَػَدى َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ِمْن دَػْ ِد َذِلَك كَُ ولَِئَك ُ ُس الظَّاِلُموَف )
 توسط اؼبتصل قالوف على 

 مث ورش على طوؿ اؼبتصل وقلل )افًتى( 
 مث دوري على توسط اؼبتصل وأماؿ )افًتى( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر 

 مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل أماؿ )افًتى( 
 مث السوسف على توسط اؼبتصل وأماؿ )افًتى( أدغم )بَػْعِد َذِلَس( مث االختالس للكسرة

 ُءْ  َصَدَؽ اللَُّه 
 قالوف

 (ٜ٘كَاتَِّبُ وا ِملََّة ِإدْػَداِ يَس َحِبيًفا َوَما َ اَف ِمَن اْلُمْشدِِ يَن )
 خلف بال غنة يف )َحِنيًفا َوَما( ثس   قالوف

 (ِٜٙإفَّ َأوََّؿ دَػْيٍي ُوِضَع ِللبَّاِس َللَِّذي دَِبكََّة ُمَبارًَ ا َوُ ًدى ِلْلَ اَلِميَن )
 خلف بال غنة سث   دوري أماؿ )للناس( ثسقالوف 

ـُ ِإدْػَداِ يسَ   ِكيِه َآلَاٌت دَػيػَّْباٌت َمَقا
 ابن كثَت بصلة اؽباء )فيو( ثس    ورش مع وجهف البدؿ التوسط مث الطوؿ ثسقالوف 

 َوَمْن َاَخَلُه َ اَف َآِمًبا 
 ورش على توسط وطوؿ البدؿ  ثسقالوف 

 ِإلَْيِه َسِبياًل  َوِللَِّه َعَلى البَّاِس ِحجُّ اْلبَػْيِي َمِن اْسَااَاعَ 
 اىدشن ع: وبالكسر )َحج البيت(  ٙٙ٘الدليل من الشاطبية رقم 

 ] ِحج : بالكسر حفص وضبزة والكسا ف وأبو جعفر وخلف العاشر[ ] َحج :بالفتح الباقوف[
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 قالوف بفتح اغباء )َحج( واندرج معو ورش والسوسف ويعقوب وابن عامر وشعبة 
 بصلة اؽباء )إليو( مث ابن كثَت بفتح اغباء )َحج( و 

 مث حفص بكسر اغباء )ِحج( واندرج معو ضبزة والكسا ف وأبو جعفر وخلف العاشر 
 مث دوري أماؿ )الناس( و بفتح اغباء )َحج(

 (َٜٚوَمْن َ َفَد كَِإفَّ اللََّه َغِباّّ َعِن اْلَ اَلِميَن )
 قالوف
 (ِٜٛه َواللَُّه َشِتيٌد َعَلى َما تَػْ َمُلوَف )َأْ َ  اْلِكَااِب ِلَس َتْكُفُدوَف دَِآلَاِت اللَّ  آُءْ  لَ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 ( البدؿ )بآيات( واندرج بوجو قصر البدؿ ضبزةٖمث ورش مع )
ُغونَػَتا ِعَوًجا َوأَ  آُءْ  لَ   ُء آُشَتدَ  سْ نْػاُ َأْ َ  اْلِكَااِب ِلَس َتُصدُّوَف َعْن َسِبيِ  اللَِّه َمْن َآَمَن تَػبػْ

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس   قالوف على قصر اؼبنفصل
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

( حركػات والقصػر علػى ٗمث ىشاـ على إبػداؿ اؽبمػزة ألػف علػى قصػر وتوسػط وطػوؿ اْللػف مث بالتسػهيل باؼبػد )
 الرـو 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل بالصلة 
 ( البدؿ )آمن( ٖآمن( مع ) على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل )منَ مث ورش 

 ( أوجو )شهدا(٘مث خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق يف )من آمن( وبال غنة )عوجاً وأنتم( مع )
 ( أوجو )شهدا(٘مث خالد على طوؿ اؼبنفصل وبغنة )عوجاً وأنتم( وبالتحقيق يف )من آمن(  مع )

 ( أوجو )شهدا(٘ت يف )من آمن( وبال غنة )عوجاً وأنتم( مع )مث خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسك
 (َٜٜوَما اللَُّه ِدَغاِكٍ  َعمَّا تَػْ َمُلوَف )

 قالوف
 (َٓٓٔ اِكدِلَن )  سْ دَػْ َد ِإلَماِنكُ  سْ ِإْف ُتِايُ وا َكدِلًقا ِمَن الَِّذلَن ُأوُتوا اْلِكَااَب لَػُداُّو ُ  آأَلػَُّتا الَِّذلَن َآَمُبو  آلَ 
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 على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع واندرج معو روح قالوف 
 مث دوري على قصر اؼبنفصل أماؿ )كافرين( واندرج معو السوسف ورويس 

 مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 علف )أي الكسا ف(  مث دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ )كافرين( واندرج معو دوري
 مث قالوف بالصلة 

 ، إيبانكم( وقلل )كافرين(  ا، أوتو  امث ورش على طوؿ اؼبنفصل مع قصر البدؿ )آمنو 
 مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبفتح )كافرين( 

 ، إيبانكم( وقلل )كافرين( ا، أوتو  امث ورش على توسط وطوؿ البدؿ )آمنو 
  َرُسوُلهُ  سْ اللَِّه َوِكيكُ َآلَاُت  سْ َعَلْيكُ َلى تُػاػْ  سْ وََ ْيَف َتْكُفُدوَف َوأَنْػاُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
( أوجو فتح على قصر وطوؿ البدؿ مث ورش بالتقليل وعليو ٗو ب)َآيَاُت(  مْ يف )َعَلْيكُ مث ورش على طوؿ الصلة 

 توسط وطوؿ البدؿ 
 مث ضبزة أماؿ )تتلى( واندرج معو الكسا ف وخلف العاشر 

 َآيَاُت( مْ سكت يف )َعَلْيكُ مث خلف بال
      واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرَآيَاُت(  مْ يف )َعَلْيكُ على قصرىا و مث قالوف بالصلة 

 َآيَاُت( مْ يف )َعَلْيكُ على توسط الصلة بالصلة و قالوف  ثس
 (َٔٓٔوَمْن لَػْ َاِصْس دِاللَِّه كَػَقْد ُ ِدَي ِإَلى ِصَداٍط ُمْسَاِقيٍس )

 خلف/  حبيث أتى والصاد زايا أمشها  /  لدى   لقنبال: وعند سراط والسراط  ٜٓٔ-ٛٓٔ الشاطبية رقم
خلػػف بػػال غنػػة )ومػػن يعتصػػم( وباإلمشػػاـ صػػوت الػػزاي  ثػػسقنبػػل بالسػػُت )سػػراط( وانػػدرج معػػو رويػػس  ثػػس قػػالوف

 )صراط(
 (ُٕٓٔمْسِلُموَف ) سْ ِإالَّ َوأَنْػاُ  أَلػَُّتا الَِّذلَن َآَمُبوا اتػَُّقوا اللََّه َحقَّ تُػَقاتِِه َواَل َتُموُتنَّ  آلَ 

 ميال للكسا ف: وفيما سواه  ٜٕٛالشاطبية رقم 
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 وؿبيانبو أيضا وحق تقاتو ٖٓٓالشاطبية رقم 
  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  قالوف بالصلة ثس قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 

 قالوف بالصلة  ثس مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
( أوجػو قصػر )آمنػوا( وفػتح ٗب)علػى طػوؿ اؼبنفصػل و ورش  ثس أماؿ )تقاتو( على توسط اؼبنفصل و الكسا ف  مث

 مث توسط البدؿ على التقليل مث الطوؿ وعليو الفتح مث التقليل   واندرج معو ضبزة على الفتح  )تقاتو(
 َواْعَاِصُموا ِدَحْبِ  اللَِّه َجِميً ا َواَل تَػَفدَُّءوا

 : ٖ٘٘- ٕٙ٘البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم  الشاطبية يف
 َشدٍّد )تيمموا(      وتاء )توىف( يف النسا عنو ؾْبِمال للبزيويف الوصل 

 ويف آؿ عمراف لو ال تفرقوا      واْلنعاـ فيها فتفرؽ مثال
 وعند العقود التاء يف ال تعاونوا    ويروى تالتا يف تلقف مثال

  ٕٔ٘-ٚٓ٘( أبيات ٙرة تقريبا )الطيبة من فرش سورة البق
 يف الوصل تا تيمموا اشدد تلقف    تلو ال تنازعوا تعارفوا 

 )أي البزي(إىل قولو : ويف الكل اختلف لو 
 قالوف 

 مث البزي قرأ بالتشديد يف التاء )َواَل تػََّفرَُّقوا( وفيها أوجو اؼبد اؼبشبع للساكنُت 
 مث خلف بال غنة )صبيعاً وال(

َعلَػػى َشػػَفا  سْ ِإْخَوانًػػا وَُ ْبػػاُ  ~دِِبْ َماِػػهِ  سْ كََ ْصػػَبْحاُ  سْ ًء كَػػ َلََّف دَػػػْيَن ءُػلُػػوِدكُ آَأْعػػدَ  سْ ِإْذ ُ ْبػػاُ  سْ نِْ َمػػَة اللَّػػِه َعلَػػْيكُ  َواذُْ ػػُدوا
َتا سْ ُحْفَدٍة ِمَن البَّاِر كَ َنْػَقذَ ُ   ِمبػْ

 أماؿ )النار( و  على قصر اؼبنفصل دوري ثس    بسكوف ميم اعبمععلى قصر اؼبنفصل و قالوف 
     مث قالوف على توسط اؼبنفصل

 دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ )النار( واندرج معو دوري الكسا ف  ثس
 )إخواناً و( مث خالد على طوؿ اؼبنفصل وبغنة يف )إخواناً و(مث خلف على طوؿ اؼبتصل بال غنة 

    ندرج معو ابن كثَت وأبو جعفروايف )عليكْم إذ( و)كنتْم أعداء(  قصرىاوعلى قالوف بالصلة  ثس



 

 
268 

 يف )عليكْم إذ( و)كنتْم أعداء(    على توسط الصلة بالصلة و قالوف  ثس
 يف )عليكْم إذ( و)كنتْم أعداء( وقلل )النار(ورش على طوؿ اؼبتصل وعلى طوؿ الصلة  ثس
 ْم(يف )ِإْخَوانًا وَُكْنتُ  وبال غنةيف )عليكْم إذ( و)كنتْم أعداء( خلف بالسكت  ثس

 )نعمة : وقف عليها يعقوب باؽباء(
   (ٖٓٔتَػْتَاُدوَف ) سْ َلَ لَّكُ َآلَاتِِه  سْ َلكُ َ َذِلَك لُػبَػيُّْن اللَُّه 

علػػى و قػػالوف بالصػػلة  ثػػس وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػَت وأبػػو جعفػػرَآيَاتِِو( مْ يف )َلُكػػعلػػى قصػػرىا و قػػالوف مث قػػالوف بالصػػلة 
 َآيَاتِِو( مْ يف )َلكُ توسطها 

 خلف بالسكت يف )لكْم آياتو( ثستوسط وطوؿ البدؿ  ثسوقصر البدؿ  َآيَاتِِو( مْ يف )َلكُ لصلة مث ورش بطوؿ ا
َتْوَف َعِن اْلُمْبَكِد  سْ َوْلَاُكْن ِمْبكُ   ُأمٌَّة َلْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيِد َولَْ ُمُدوَف دِاْلَمْ ُدوِؼ َولَػبػْ

 قالوف على سكوف ميم اعبمع واندرج من َل يذكر معو 
 قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )يامروف(سف مث السو 

 مث خلف بالتحقيق وبال غنة يف )أُمٌَّة يَْدُعوَف (
  واندرج معو ابن كثَت يف )منكْم أمة(  مث قالوف بالصلة على قصرىا

يف )مػنكْم قػالوف بالصػلة علػى توسػطها  ثسوقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )يػامروف( يف )منكْم أمة( أبو جعفر بالصلة  ثس
 أمة(

يف )مػنكْم أمػة( خلػف بالسػكت  ثس  وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )يامروف(  يف )منكْم أمة( مث ورش على طوؿ الصلة
 وبال غنة يف )أُمٌَّة يَْدُعوَف (
 (َٗٓٔوُأولَِئَك ُ ُس اْلُمْفِلُحوَف )

 واندرج معو ضبزةمث ورش على طوؿ اؼبتصل على توسط اؼبتصل قالوف 
 َن تَػَفدَُّءوا َواْخاَػَلُفوا ِمْن دَػْ ِد َما َجاَءُ ُس اْلبَػيػَّْباتُ َواَل َتُكونُوا َ الَِّذل

 ءىم( آورش على طوؿ اؼبتصل )ج ثس قالوف على توسط اؼبتصل )جاءىم(
ءىم( علػى طػوؿ آضبػزة أمػاؿ )جػ ثػسمث ابن ذكواف أماؿ )جاءىم( على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشػر 

 اؼبتصل
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 (َ٘ٓٔعِظيٌس ) َعَذابٌ  سْ َوُأولَِئَك َلتُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثس بسكوف ميم اعبمع قالوف

  واندرج معو ضبزة مث ورش على طوؿ اؼبتصل
َيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَواُّ ُوُجوٌه   لَػْوـَ تَػبػْ

 خلف بال غنة يف )ُوُجوٌه َوَتْسَود ( ثسقالوف 
 ( َٙٓٔتْكُفُدوَف ) سْ َكُذوُءوا اْلَ َذاَب ِدَما ُ ْباُ  سْ دَػْ َد ِإلَماِنكُ  سْ َأَ َفْدتُ  سْ كََ مَّا الَِّذلَن اْسَواَّْت ُوُجوُ تُ 

 قالوف على سكوف ميم اعبمع مث السوسف أدغم الباء بالباء )اْلَعَذاَب دبَا( 
 )وجوىهْم أكفرمت( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفريف قالوف بالصلة على قصرىا  ثس

 يف )وجوىهْم أكفرمت(  توسطها مث قالوف بالصلة على
 ( البدؿ يف )إيبانكم( ٖمع ))وجوىهْم أكفرمت( يف مث ورش على طوؿ الصلة 

 يف )وجوىهْم أكفرمت(مث خلف بالسكت 
 (ِٚٓٔكيَتا َخاِلُدوَف ) سْ َكِفا رَْحَمِة اللَِّه  ُ  سْ َوَأمَّا الَِّذلَن ادْػَيضَّْي ُوُجوُ تُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثساء )اللَِّو ُىْم( السوسف أدغم اؽباء باؽب ثسقالوف 
ُلوَ ا َعَلْيَك دِاْلَحقّْ   تِْلَك َآلَاُت اللَِّه نَػاػْ

 ورش على توسط وطوؿ البدؿ )آيات(  ثسقالوف 
 (َٛٓٔوَما اللَُّه لُدِلُد ُُْلًما ِلْلَ اَلِميَن )

 ( أوجو اؼبدود ٖمع ) ْلًما(السوسف أدغم الداؿ بالظاء )يُرِيُد ظُ  ثسقالوف 
 َوِللَِّه َما ِكا السََّماَواِت َوَما ِكا اأْلَْرضِ 

 مث خلف بالسكت يف )اْْلَْرِض( واندرج معو وجو النقل ضبزة قالوف مث ورش بالنقل يف )اْْلَْرِض(
 (َٜٓٔوِإَلى اللَِّه تُػْدَجُع اأْلُُموُر )

 صا وحيث تنزالن ظباح اعبيم )َترِجع اؿ    أمور ( : ويف التاء فاضمم وافت ٚٓ٘الشاطبية يف البقرة 
 ال حلىحالدرة : ويَرِجُع كيف جا       إذا كاف لألخرى فسم 

 والشاـ  ىمالطيبة : )وترجع( الضم افتحا واكسر ظما      اْلمور 



 

 
270 

 ]تَػْرِجع اْلمور : ابن عامر وضبزة والكسا ف ويعقوب وخلف العاشر[ ] تُػْرَجع اْلمور : الباقوف[
 قالوف بضم التاء وفتح اعبيم )تُرَجع( مث ورش بالنقل يف )اْلمور( 

 مث ابن عامر بفتح التاء وكسر اعبيم )َترِجع( 
 مث بالسكت يف )اْلمور(  نقلمث ضبزة )َترِجع( بال

َتْوَف َعِن اْلُمْبَكِد  سْ ُ ْباُ  َد ُأمٍَّة ُأْخدَِجْي ِللبَّاِس تَْ ُمُدوَف دِاْلَمْ ُدوِؼ َوتَػبػْ  َوتُػْؤِمُبوَف دِاللَِّه َخيػْ
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 )تومنوف( بإبداؿ اؽبمزة واوا )تامروف( و بإبداؿ اؽبمزة ألفا قرأ السوسف  ثس
 مث دوري أماؿ )للناس( مث خلف بالسكت يف )أمة أخرجت( 

   وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )تامروف( و)تومنوف( خرجت(امث ورش بًتقيق الراء )خَت( والنقل يف )أمة 
 مث قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت 

 مث أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )تامروف( و)تومنوف(  
ًدا َلُتْس   َوَلْو َآَمَن َأْ ُ  اْلِكَااِب َلَكاَف َخيػْ

 يف )لْو آمن(خلف بالسكت  ثس( البدؿ يف )آمن( وترقيق راء )خَتا( ٖمع )يف )لَو آمن(ورش بالنقل  ثسقالوف 
ُتُس اْلُمْؤِمُبوَف َوَأْ جَػُدُ ُس اْلَفاِسُقوَف )مِ   (ٓٔٔبػْ

 قالوف 
 واندرج معو السوسف وأبو جعفرأبدؿ اؽبمزة واوا )اؼبومنوف( مث ورش 

 َأًذى ِإْلَّ  سْ َلْن َلُضدُّو ُ 
 قالوف قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع  

 ف العاشر  مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث الكسا ف أماؿ )أذى( واندرج معو خل
 مث خالد على طوؿ اؼبنفصل وباإلمالة يف )أذى(

  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل
 قالوف بالصلة على توسطها وتوسط اؼبنفصل  ثس

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ الصلة وبالفتح يف )أذى( مث ورش بالتقليل يف )أذى( 
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 واإلمالة يف )أذى( (  وبالتحقيق يف )َيُضر وُكْم ِإلَّ ْن َيُضر وُكْم ( مث خلف بال غنة يف )لَ 
 واإلمالة يف )أذى(  (  يف )َيُضر وُكْم ِإلَّ مث خلف بالسكت 

 (ٔٔٔلُػَولُّوُ ُس اأْلَْادَاَر ثُسَّ اَل لُػْبَصُدوَف ) سْ َوِإْف لُػَقاتُِلو ُ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع يف )يُػَقاتُِلوُكْم ( 

 ورش بالنقل يف )اْْلَْدبَاَر (  مث
 مث خالد بالسكت يف )اْْلَْدبَاَر ( 

 واندرج مع ابن كثَت وأبو جعفر مث قالوف بالصلة يف )يُػَقاتُِلوُكْم(
 مث خلف بال غنة يف )َوِإْف يُػَقاتُِلوُكْم ( وبالسكت يف )اْْلَْدبَاَر (

لَّةُ أَْلَن َما ثُِقُفو  وا ِدَغَضٍ  ِمَن اللَِّه َوُضدَِدْي َعَلْيِتُس آءُ  ِدَحْبٍ  ِمَن اللَِّه َوَحْبٍ  ِمَن البَّاِس َودَ ِإالَّ  آُضدَِدْي َعَلْيِتُس الذّْ
 اْلَمْسَكَبةُ 

]عليِهِم الذلة ، علػيِهِم اؼبسػكنة: أبػو عمػرو [ ]علػيُهُم الذلػة ، علػيُهُم اؼبسػكنة :ضبػزة والكسػا ف ويعقػوب وخلػف 
])ووقػػف علػػى ] ووقػػف ضبػػزة ويعقػػوب بضػػم اؽبػػاء عليُهم[ اؼبسػػكنة : البػػاقوف[العاشػػر [ ]علػػيِهُم الذلػػة ، علػػيِهُم 

 )عليِهْم( بكسر اؽباء وإسكاف اؼبيم( الباقوف[
 قالوف على قصر اؼبنفصل قرأ )عليِهُم الذلة ، عليِهُم اؼبسكنة( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم 
 ( البدؿ )باءوا( ٖورش على طوؿ اؼبنفصل ومع ) مث

لَّػػُة (وقػػرأ )َعلَػػْيِهِم اْلَمْسػػَكَنُة( و  وقػػف مث دوري علػػى قصػػر اؼبنفصػػل أمػػاؿ )النػػاس( وكسػػر اؽبػػاء واؼبػػيم يف )َعلَػػْيِهِم الذٍّ
 إسكاف اؼبيم وقفا على )عليهم(ب

لَُّة ( وقرأ )عَ   َلْيِهِم اْلَمْسَكَنُة( بدوف إمالة مث السوسف وكسر اؽباء واؼبيم يف )َعَلْيِهِم الذٍّ
لَّػُة (وقػرأ )َعلَػْيِهِم اْلَمْسػَكَنُة( )ووقػف  مث دوري على توسط اؼبنفصل أماؿ )الناس( وكسر اؽباء واؼبيم يف )َعلَػْيِهِم الذٍّ

 على )عليِهْم( بكسر اؽباء وإسكاف اؼبيم(
ُهُم الذٍّ  ُهُم اْلَمْسػػَكَنُة( وصػػال وإذا وقػػف وقػػف مث ضبػزة علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل وضػػم اؽبػػاء واؼبػػيم يف )َعلَػيػْ لَّػػُة ( قػػرأ )َعلَػػيػْ

 على )عليُهْم( بضم اؽباء وإسكاف اؼبيم 
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ُهُم اْلَمْسَكَنُة( وأماؿ )اؼبسكنة( وقفا  لَُّة (قرأ )َعَليػْ ُهُم الذٍّ مث الكسا ف على توسط اؼبنفصل وضم اؽباء واؼبيم يف )َعَليػْ
 اف اؼبيم( )ووقف على )عليِهْم( بكسر اؽباء وإسك

ُهُم اْلَمْسػػَكَنُة( بػػدوف إمالػػة  لَّػػُة (قػػرأ )َعلَػػيػْ ُهُم الذٍّ مث خلػػف العاشػػر علػػى توسػػط اؼبنفصػػل وضػػم اؽبػػاء واؼبػػيم يف )َعلَػػيػْ
 )ووقف على )عليِهْم( بكسر اؽباء وإسكاف اؼبيم(

لَّػػُة (قػػرأ )َعلَػػيػْهُ  ُهُم الذٍّ ُم اْلَمْسػػَكَنُة( يف اغبػػالُت )وصػػال وقػػرأ يعقػػوب علػػى قصػػر اؼبنفصػػل وضػػم اؽبػػاء واؼبػػيم يف )َعلَػػيػْ
 ووقفا ضم اؽباء ، وأسكن اؼبيم وقفا )عليُهْم(

 )اؼبسكنة ذلس بأإم( أدغم السوسف التاء بالذاؿ ( ت بالية التالية إذا وصل -
 َء ِدَغْيِد َحقٍّ آَ انُوا َلْكُفُدوَف دَِآلَاِت اللَِّه َولَػْقاُػُلوَف اأْلَنِْبيَ ْس  َذِلَك دِ َنػَّتُ 

 ء( باؽبمزآقالوف قرأ )اْلنبك
 (  على قصر البدؿ)اْلنبكاء( باؽبمز بالنقل ومد اؼبتصل وباؽبمز مث ورش على طوؿ اؼبتصل وقرأ 

 مث أبو عمرو قرأ )اْْلَنِْبَياَء(
  بالسكت يف )اْْلَنِْبَياَء(  ضبزةمث 
 على طوؿ اؼبتصل  خالد بالتحقيق يف )اْلنبياء ( ثس

 البدؿ يف )آيات( وقرأ باؽبمزة يف )اْلنبكاء(  مث ورش على توسط مث طوؿ
 مث قالوف بالصلة وقرأ )اْلنبكاء( باؽبمز

 مث ابن كثَت بالصلة وقرأ )اْلنبياء( حبذؼ اؽبمزة واندرج معو أبو جعفر 
 (َٕٔٔذِلَك ِدَما َعَصْوا وََ انُوا لَػْ َاُدوَف )

 قالوف 
 ءً آلَْيُسوا َسوَ 

  خلف بالتسهيل مع اؼبد والقصر يف)سواء( قالوف مث ورش بالطوؿ يف اؼبتصل مث
ُلوَف آءَ اْلِكَااِب ُأمٌَّة ِمْن َأْ ِ    (َٖٔٔلْسُجُدوَف ) سْ َء اللَّْيِ  َو ُ آَآلَاِت اللَِّه َآنَ ئَِمٌة لَػاػْ

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بتوسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 
ُلوَف( آيف )قَ وطوؿ اؼبتصل وبال غنة أَْىِل(  يف )ِمنْ مث خلف بالتحقيق  يف مث خالد بطوؿ اؼبتصل وبغنة  َِمٌة يَػتػْ

ُلوَف(آ)قَ    َِمٌة يَػتػْ
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 ( البدؿٖمع )يف )ِمْن أَْىِل( مث ورش بالنقل 
ُلوَف( آيف )قَ  وبال غنةيف )ِمْن أَْىِل( مث خلف بالسكت    َِمٌة يَػتػْ

َداِت لُػْؤِمُبوَف دِاللَِّه َواْليَػْوـِ اْْلَ   َتْوَف َعِن اْلُمْبَكِد َوُلَسارُِعوَف ِكا اْلَخيػْ  ِخِد َولَْ ُمُدوَف دِاْلَمْ ُدوِؼ َولَػبػْ
  عنويم وسارعوا / وآذاإم طغياإم ويسارعوف آذاننا سب: واضجاع أنصاري  ٕٖٛ-ٕٖٚالشاطبية : 

 قالوف 
 مث دوري الكسا ف أماؿ )َوُيَسارُِعوَف ( 

  ِر ( مث خلف بالسكت على )اْلَخِ 
 يف )اػبَتات( ( البدؿ وترقيق الراء ٖ)يومنوف( و)يامروف( مع )بإبداؿ اؽبمزة مث ورش قرأ 

 مث السوسف قرأ )يومنوف( و)يامروف( واندرج معو أبو جعفر 
 ( َٗٔٔوُأولَِئَك ِمَن الصَّاِلِحيَن )

 قالوف على توسط اؼبتصل 
 مث ورش على طوؿ اؼبتصل

 كَػَلْن ُلْكَفُدوهُ  َوَما لَػْفَ ُلوا ِمْن َخْيدٍ 
 تال   ؽبم اىد/ وغف  ب )ما تفعلوا لن تكفروه(شن ع: وبالكسر حج البيت ٙٙ٘الدليل من الشاطبية رقم 

] وما يفعلوا من خَت فلن يكفروه : حفص وضبزة والكسا ف وخلف العاشر [ ] وما تفعلوا من خػَت فلػن تكفػروه 
 : الباقوف[

 ( قالوف بتاء اػبطاب )تفعلوا(و)تكفروه
 مث أبو جعفر اإلخفاء )ِمْن َخَْتٍ( و بتاء اػبطاب )تفعلوا(و)تكفروه(

 مث حفص قرأ بياء الغيبة )يَػْفَعُلوا( و )ُيْكَفُروُه( واندرج معو خالد و الكسا ف وخلف العاشر 
 مث خلف بال غنة وقرأ بياء الغيبة )يَػْفَعُلوا( و )ُيْكَفُروُه( 

 (٘ٔٔ)َواللَُّه َعِليٌس دِاْلُماَِّقيَن 
 قالوف

تُ   ِمَن اللَِّه َشْيًئا  سْ َأْواَلُا ُ  َوَْل  سْ َأْمَواُلتُ  سْ ِإفَّ الَِّذلَن َ َفُدوا َلْن تُػْغِبَا َعبػْ
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 قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 ووقف بالنقل )شيا( واإلدغاـ )شّيا(مث ضبزة 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر على قصر اؼبنفصل و مث قالوف بالصلة على قصر الصلة 

 وعلى توسط اؼبنفصل مث قالوف على توسط الصلة 
بالسػكت علػى طػوؿ اؼبنفصػل مث خلػف وطوؿ اؼبنفصل على توسط )شيكا( مث طوؿ )شيكا (مث ورش بطوؿ الصلة 

   ووقف بالنقل )شيا( واإلدغاـ )شّيا(  )عنهْم أوالدىم(
 البَّاِر َوُأولَِئَك َأْصَحاُب 

 أماؿ )النار( واندرج معو دوري الكسا ف على توسط اؼبتصل و مث أبو عمرو على توسط اؼبتصل قالوف 
 قلل )النار( مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل وفتح )النار(و  على طوؿ اؼبتصل مث ورش

 (ِٙٔٔكيَتا َخاِلُدوَف ) سْ  ُ 
 مث قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  قالوف

نْػَيا َ َمَجِ  رِلٍح ِكيَتا ِصدّّ َأَصاَدْي َحْدَث ءَػْوـٍ ََُلُمو َمجَ   كََ ْ َلَكْاُه  سْ أَنْػُفَستُ  آُ  َما لُػْبِفُقوَف ِكا َ ِذِه اْلَحَياِة الدُّ
 قالوف بالصلة  ثسقالوف على قصر اؼبنفصل 

 قالوف بالصلة  ثسمث قالوف على توسط اؼبنفصل 
وتغلػيظ الـ )ظلمػوا( مث وبالنقػل يف )صػٌر اصػابت( نيا( وترقيػق راء )صػرٌّ ( مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وفػتح )الػد

 ورش بالتقليل )الدنيا( 
 مث دوري على التوسط والتقليل يف )الدنيا( )الدنيا( مث دوري على قصر اؼبنفصل وتقليل 

 وأدغم الالـ بالراء )َكَمَثِل رِيٍح ( )الدنيا( مث السوسف قلل 
 )فأىلكتو( يف تسهيل التحقيق والعلى ووقف مث ضبزة أماؿ )الدنيا( 

التحقيػق علػى وقػف يف )صػٌر أصػابت( و مث الكسا ف أماؿ )الدنيا( واندرج معو خلف العاشر مث خلف بالسكت 
 )فأىلكتو(يف تسهيل وال

 (َٚٔٔلْظِلُموَف ) سْ َوَما ََُلَمُتُس اللَُّه َوَلِكْن أَنْػُفَستُ 
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 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرة قالوف بالصل ثسقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 مث خلف بالسكت يف الساكن اؼبفصوؿ )ولكْن أنفسهم( 
 مث ورش بالنقل يف )ولكَن انفسهم( وتغليظ الـ )ظلمهم(

 َخَبااًل َواُّوا َما َعِباُّْس  سْ اَل لَْ ُلوَنكُ  سْ أَلػَُّتا الَِّذلَن َآَمُبوا اَل تَػاَِّخُذوا ِداَانًَة ِمْن ُاوِنكُ  آلَ 
 واندرج معو ابن كثَتقالوف بالصلة  ثسالسوسف )يالونكم(  ثساؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع  لوف على قصرقا
 )يالونكم( أبدؿ اؽبمزة ألفا أبو جعفر بالصلة و  ثس

 بالصلة و على توسط اؼبنفصل قالوف  ثسعلى توسط اؼبنفصل مث قالوف 
 م( مع قصر البدؿ مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرا بإبداؿ اؽبمزة ألفا )يالونك

 خالد على طوؿ اؼبنفصل بغنة  ثسمث خلف بال غنة يف )َخَبااًل َود وا( على طوؿ اؼبنفصل 
 مث ورش على توسط مث طوؿ البدؿ )آمنوا(

 َأْ بَػدُ  سْ َوَما ُتْخِفا ُصُدورُ ُ  سْ ُء ِمْن َأكْػَواِ تِ آَءْد َدَدِت اْلبَػْغضَ 
  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرى قصرىا قالوف بالصلة عل ثسقالوف على توسط اؼبتصل 

 قالوف على توسط الصلة  ثس
 مث ورش على طوؿ اؼبتصل وطوؿ الصلة يف )ُصُدوُرُىْم َأْكبَػُر ( وبالنقل يف )ِمَن اْفواىهم(

 و)ُصُدوُرُىْم َأْكبَػُر ( )من أفواىهم( مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل وبالتحقيق يف  
 )من أفواىهم( يف )ُصُدوُرُىْم َأْكبَػُر( خلف على طوؿ اؼبتصل وبالسكت ثس

 َءْد دَػيػَّبَّا َلُكُس اْْلَلَاِت 
 مث خلف بالسكت )اليات( واندرج ضبزة مع ورش بوجو النقل وقصر البدؿ ( البدؿ ٖقالوف مث ورش بالنقل مع )

 (ٛٔٔتَػْ ِقُلوَف ) سْ ِإْف ُ ْباُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف مث قالوف بالصلة 

َآَمبَّا َوِإَذا َخَلْوا َعضُّوا َعلَػْيُكُس  آءَاُلو  سْ َوتُػْؤِمُبوَف دِاْلِكَااِب ُ لِّْه َوِإَذا َلُقو ُ  سْ َواَل ُلِحبُّوَنكُ  سْ ِء ُتِحبُّونَػتُ ُأوَْل  سْ أَنْػاُ  آ َ 
 اأْلَنَاِمَ  ِمَن اْلَغْيظِ 

 جال  د وكم مبدؿضبخا أنا    وسهل جكا ز الشاطبية : وال ألف يف ىا ىاأنتم 
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 ال  صباف ز دى     وأبدلو من نبزة ىابت تن مويف ىا و التنبيو           
 ووبتمل الوجهُت عن غَتىم وكم   وجيو بو الوجهُت للكل ضبال          
 ويقصر يف التنبيو ذو القصر مذىبا   وذو البدؿ الوجهاف عنو مسهال          

 واندرج معو دوري أس عمرووسكوف ميم اعبمع )ىا( اؼبنفصل قالوف بالف وتسهيل اؽبمزة وقصر 
 مث السوسف )بالتسهيل وألف( وأبدؿ اؽبمزة يف )تومنوف( 

 مث قالوف بالصلة مع التسهيل )ىا انتم( وقصر )ىا( 
 مث قالوف بالصلة على توسطها مع التسهيل )ىا انتم( وقصر )ىا( 

 اؽبمزة يف )تومنوف(  نتم( وقصر )ىا( وأبدؿاَ مث أبو جعفر بالصلة مع التسهيل )ىا 
)ىا( وإتبػػػات اْللػػػف مػػػع تسػػػهيل اؽبمػػػزة وسػػػكوف مػػػيم اعبمػػػع وانػػػدرج معػػػو دوري اؼبنفصػػػلمث قػػػالوف علػػػى توسػػػط 

 البصري 
 مث قالوف بتوسط )ىا( وإتبات اْللف مع تسهيل اؽبمزة وتوسط الصلة باؼبيم 

وبالنقل يف داؿ نبزة )تومنوف( واوا مث ورش حبذؼ اْللف بعد )ىا( وتسهيل اؽبمزة وطوؿ الصلة وطوؿ اؼبتصل وإب
 ( البدؿٖمع ) )اْلنامل(

وبالنقػل  مث ورش الوجو الثاين ابدؿ اؽبمزة مدا مشػبعا وطػوؿ الصػلة وطػوؿ اؼبتصػل وإبػداؿ اؽبمػزة واوا يف )تومنػوف(
   ( البدؿٖمع ) يف )اْلنامل(

 وتوسط اؼبتصل  نتم( والتحقيق باؽبمزة وبالصلةاأبزي بقصر اؽباء وإتبات اْللف و)ىمث ال
 مث قنبل حبذؼ اْللف بعد )ىا( وربقيق اؽبمز والصلة وتوسط اؼبتصل )ىكنتم(  

والتحقيػػق بػػاؽبمز وسػػكوف مػػيم اعبمػػع وتوسػػط اؼبتصػػل اؼبنفصػػل توسػػط ن عػػامر بإتبػػات ألػػف بعػػد )ىػػا( مػػع مث ابػػ
 واندرج معو عاصم والكسا ف وخلف العاشر 
 طوؿ اؼبتصل وربقيق اؽبمز مث خلف بالسكت )ىآنتْم أوالء( مث ضبزة بإتبات ألف بعد )ىا( مع الطوؿ مع

 ُءْ  ُموُتوا ِدَغْيِظُكسْ 
 قالوف

 (ِٜٔٔإفَّ اللََّه َعِليٌس ِدَذاِت الصُُّدوِر )
 قالوف
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